
Δ θγυθθυν80 
19/1 

€ 



- 
ἧ
ς
 π
ά
λ
 
2
2
 
E
E
T
 
V
T
 
a
e
d
 

m
u
i
 A
 
L
E
 

E 

e "3 

* 

* p
m
 
m
l
t
 
i
c
 D
r
m
 

d
e
n
t
 

y 
i 
e
t
a
 
r
c
m
 
m
t
n
 

n 
- 

] 
- 

3 ! . b ^ 

ie 

*- 

e M. κῶς ws ys ες" a SAT ΧΕ "n Er) ce 







Nr l.acián 

SCHOLIA IN LVCIANVM 

EDIDIT 

HVGO RABE 

ADIECTAE SVNT II TABVLAE PHOTOTYPAE 

q 
n9 e! 

ἐν 

MCMVI 

LIPSIAE 

IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI 

£ "aif 





Quae de eodicibus seholiorum in Lucianum disserui 

in Actis Regiae Societatis Litterarum Gottingensis a. 1901 
(Die Überlieferung der Lukianscholien) et a. 1903 (Die 
Lukianstudien des Arethas), summatim repeto. quinque 
sunt codicum classes: 

LE 

Vatieanus gr. 90 membr. saec. IX —X; 32. 23 em;l 
353 fol; exemplum scripturae est in tabula phototypa 1. 
scholiorum altera pars ab eodem librario scripta est atque 
textus, altera medio fere saeculo X ab Alexandro, episcopo P 
Nicaeae (cf. Ind.I s. v.), qui a Constantino Porphyrogen- 
neto Constantinopolim vocatus est (Theoph. contin. p. 446 
Bekker); eundem in epistulis Nicolai Mystiei commemorari 
A. Brinkmann me docuit. Nicolaus enim epistulam LXXI 
(Patrol. gr., ed. Migne, vol. CXI col. 272) misit ᾿Δλεξάνδρῳ 
Νικαίας; in ea etiam Iacobi mentio fit, de quo cf. p. 21,7 cet. 

Ordinem dialogorum codicis [ secutus sum; etiam 
titulos inde transscripsi, nisi qui ampla foliorum iactura 
interierant (Phal. II, Rhet. praec. Alex., Dial. deor. XXV, 
Dial. meretr.). 

iE 

Arethae scholis quattuor codices referti sunt: 

Harleianus 5694 membr. saec. X; 30,5 - 22 em; E 
134 fol; LIX dialogos totos perisse numeris ascriptis 
edocemur. exemplum scripturae est in tabula phototypa II. 
textum a Baane scriptum esse, scholia (partim fortasse 
ἃ. 9313. vel paulo post; cf. p. 122, 20) ab Aretha, sub- 
scriptione codicis Parisini gr. 451 evincitur. 

a* 



IV Praefatio. 

B Vindobonensis gr.123 membr. saec. XI; 26,5-21,5 em. 
margines miserrime decurtati sunt. 

C Coislinianus gr. 345 membr. saec. X; 23.16 em; 
fol 178 v — 186 r: Zvveyoyg λέξεων χρησίμων ἐκ τῶν 
τοῦ “ουκιανοῦ. quam edidit Bachmann Anecd. gr. Π 
319—348; in hae collectione scholia tantum inveniuntur, 

non textus. non raro lemma additum est; quod ubi deest, 
nonnunquam diiudieari nequit, cui dialogo scholion attri- 
buendum sit. 

R Palatinus gr. 73 membr. saec. XIII; 30,5 - 21 cm; 
220 fol; scholia p. 275, 23 et 279, 29 iam ab E. Rohde 
(Mus. Rhen. XXV 548—560) publici iuris facta sunt. 

Duo scholia ampliora (p. 71, 25; 78, 97) servavit 

Mosquensis 315 chart. saec. XVI f. 121 v — 122 v; 

ea ex tabulis phototypis publici iuris feci a. 1903 (cf. 
Praef. p. IIT). summa me sibi liberalitate obligavit H. Diels, 
eum folia lectu diffieilia non sine fructu mea causa denuo 

conferret. 

III. 

Seholiis primae classis, cuius nunc solum testem [ 
habemus, et scholis Arethae usus esse videtur auctor 
tertiae classis, cuius testes duo mihi innotuerunt: 

V Vaticanus gr. 89 chart. saec. XIIT; 29-21 cm; 417 fol. 
(multa folia perierunt; ea, in quibus Peregrinus scriptus 
est, olim erepta nune in cod. Vat. gr. 1904 f. 150—155 
inveniuntur). 

Φ Laurentianus conv. suppr. 77. οἵ Vitelli, Museo 
Italiano di antichità classica Y 15. tres partes sunt: I. folia 
membranacea saec. X scripta; IL. chartacea saec. XIV; 
IIL chartacea saec. XIV — XV.  scholiorum quoque (ut 
taceam de recentissimis) me iudice tria sunt genera: 
L quae in membrana scripta sunt manu eadem, ni fallor, 
qua textus (); IL scholia in parte chartacea saeculi XIV 
eadem manu me iudice scripta, qua is textus, cui ascripta 

φ sunt (o); 1Π. etiam his paulo recentior est scholiorum nume- 



E Praefatio. V 

rus longe maximus ab uno librario in foliis membranaceis 
et chartaceis scriptus (q). tria illa scholiorum genera ᾧ 
eiusdem classis sunt; scholia II et III diversis signis in 
apparatu distinguere non potui, quia mihi ipsi paucas 

tantum horas codici examinando impertire licuit, in ea 
autem, qua usus sum, collatione eae manus distinctae 
non erant. textus scholiorum multo peior est quam in V. 

IV. 

Plurimis codicibus insignis est classis, cuius pretium 
parvum est, fundamento imprimis usa codice quodam nunc 
deperdito classis IIT; quia codices melioris notae magna 
damna contraxerunt, etiam huius classis ratio habenda 

erat. semel (p.159, 25) Arethae nomen duobus tantum 
codicibus classis IV servatum est. 

Mutinensis 193 membr. saec. XI—XII; 29,5 - 23,5 cm. 
ef. Nilén, Luciani codex Mutinensis, Upsalae 1888. codex 
pessime servatus est. 

Urbinas gr. 118 chart. saec. XIII; 34 - 25 cm; 312 fol. 
(multa folia saec. XVI suppleta sunt). nonnulla scholia 
legi non iam poterant. 

U 

Mareianus gr. 434 aetatis incertae (saecula X et XII Q 
nominata sunt; ipse codicem non vidi). 

Parisinus gr. 3011 chart. maiore ex parte saec. XIV Καὶ 
scriptus. 

Parisinus gr. 2954 bomb. saec. XIV. cf. P. Vogt, De M 
Luciani libellorum pristino ordine quaestiones. 

Borbonieus III AA 5 recens (ipse codicem non vidi). Ν' 
Vatieanus gr. 1323 chart. saec. XIII—XIV. 

Huie classi etiam scholiorum collectio (sine textu 
Luciani, ne lemmata quidem posita sunt) tribuenda vide- 
tur, si quidem propter scholiorum textum valde mutatum 
ea de re iudicium ferre licet: 

Vatieanus gr. 942 chart. saec. XV; inc. f. 48r: ὅτι 

0 μέϑρας. cf. p. 212, 20; f. 51r: λέξεις ἐγκείμεναι τῷ λου- 
κιανοῦ λεξιφάνει; expl. f. 53 v. 

S 



VI Praefatio. 
* 

Denique fortasse eiusdem classis sunt, quae forma 
mutata recepta sunt in collectionem  miscellam codice 
Parisino suppl. gr. 70. servatam (ed. Bachmann Anecd. 

Paris. Π 351 sq.). 
Codices classis IV uno signo in apparatu critico com- 

prehendere minus aptum erat. 

N2 

Δ Vaticanus ρα. 1899. bomb. saec. XIII; 80 - 22,5 cm; 
fol. 1—219. 

Auetor eius recensionis, cuius testes peiores Laur. 
ὃ 57, 13 (δ) et Ambr. A 218 inf. paucis locis adhibui, multa 
undique congessit. scholia praecipue cum Photi lexico 
congruere verbo moneo. auctor calamo festinante usus est, 
cf. p. 214, 14. 

Ex iis codicibus scholia collegi omnia praeter codices 
deteriores classis IV; etiam scholia codieum OSUQ con- 
gerenda censebam, ut aliquatenus explerentur, quae boni 
codiees temporum iniuria amiserunt. in paucis codicibus 
omnes dialogos inveniri moneo; in [ V. etiamnunc paene 
omnes leguntur. cum perpenderem omnia, in dies magis 
mihi persuasi ex magna scholiorum copia, quibus quondam 
Luciani dialogi instructi erant, minimam tantum partem 
servatam esse. iam ante Dasili et  Arethae aetatem 
Scholia ascripta fuisse manifestum est; doctiores expe- 
diant, quod ego praestare non poteram. 

Textus verba in margine repetita nonnunquam in 
codicibus occurrunt; ne haec quidem neglegenda censebam, 
ubi aliqua de causa (e. g. ad cognationem codicum illu- 

strandam) utile esse videbatur. — saepissime σὴ et d 
ascripta sunt imprimis in codicibus bonae notae); 

1) In Γ certo distinguere non poteram, ab utro scholiasta 
illa ascripta essent. 



Praefatio. VII 

scholiorum loco esse duxi), sed ex codicibus classis IV 
talia sine causa idonea enotare non solebam. quo eae 
notae marginales spectent, non ubique certum est; rei 
natura fert nec lemmata nec signa iis unquam apposita 
esse. itaque lemmatis loco ex codice prima tantum verba 
eius lineae exscripsi, iuxta quam posita sunt; ubi autem 
pluribus lineis vel totis paginis ascripta sunt (113, 9. 
122, 6. 10 cet.), prima et ultima verba transtuli. 

Varias lectiones codicum [| EBRCV  enotavi omnes 
praeter eas, quae neque ad textum constituendum neque 
ad codicis pretium cognoscendum facere videbantur, e. g. 
non solebam annotare, utrum scholion in singulis codicibus 
inciperet ab ἀντὶ τοῦ necne, utrum τοῦ illud exstaret an 
— quod in Arethae scholiis creberrimum esse videtur — 
omissum esset. de plurimis lectionibus codicum RÓ tacui, 
ubi meliores testes aderant, tamen ex hac Arethae codicis 

progenie varias lectiones etiam aliquot locis consulto 
attuh, quibus Arethae codex ipse servatus est; ex talibus 
enim loeis cognoscimus, quo fundamento nitamur in iis 

1) Ex cod. theol. gr. Vindob. 126 saec. X vel XI (Gregor. 
Naz.) haec quondam exscripsi (fol. 3 v): Τὰ ὑποκείμενα ταῦτα 
σημεῖα οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ ὡς ἔτυχε παρελάβομεν, ἀλλ᾽ ἵνα γινώσκειν 
ἔχωμεν Ow αὐτῶν, ὅτε περὶ ϑεοῦ τι λέγει ὁ μέγας ἐν ϑεολογίῳ 
Τρηγόριος καὶ ὅτε περὶ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ κυρίου 
ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

τὸ ἡλιακὸν τοῦτο σημεῖον τέτακται, ἐν οἷς χωρίοις περὶ 
ϑεολογίας ὃ πατὴρ διαλέγεται, διὰ τὸ ἥλιον τῆς δικαιοσύνης τὸν 
ϑεὸν ἐν ταῖς ϑείαις γραφαῖς ὀνομάζξεσϑαι. 

Χ' ὁ ἀστερίσκος τέτακται, ἐν οἷς χωρίοις ὁ ϑεολόγος περὶ 
τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ μεγάλου ϑεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ διαλέγεται, διὰ τὸν φανέντα τοῖς μάγοις ϑεῖον 
ἀστέρα. 

0 - € - , οὐ τὸ σημεῖον τοῦτο τὸ ὡραῖον τέτακται ἐν τοῖς χωρίοις, 
ἐν οἷς ἡ φράσις κεκαλλώπισται ἢ τὸ νόημα ἐξήνϑισται ἢ καὶ 
ἀμφότερα ὑπεραίρεται. 

m 
a - - - CH τὸ σημεῖον τοῦτο ríroxvow £v τοῖς χωρίοις, ἐν οἷς εὑρί- 

, ni 

σκεταν ξένον vi ἢ κατὰ δόγμα ἢ xc)" ἱστορίαν ἢ κατὰ φράσιν 
Ἅ , - - - ^ 

ἢ κατά τι τοιοῦτον ὀφεῖλον σημειωϑῆναι τῷ ἀναγινώσκοντι. 



VIII Praefatio. 

scholiis recensendis, quibus E (archetypus codicum RC) 
deest. hic illie de manifestis mendis, etiam de ortho- 
graphieis rettuli, quae aliis fortasse supervacua videbun- 
tur; e.g. ex [ p. 272, 13 sq. nonnulla attuli mendose 
tradita, ut perspiceretur, quam vilis textus scholiorum eius 
quoque codicis optimi esset. codicum QA lectionum varia- 
rum maiorem partem silentio praeterii, ubi codicum melio- 
rum testimonia praesto erant; verborum differentias esse 
maximas addito “οἴ significavi, e. g. p. 20, 8 Ἵ, cf. pS^; 
ibi enim nil interesse putabam rationem reddere textus o3. 
ex classe IV nolebam enotare, nisi quae aut textum ipsum 
iuvare videbantur aut facere ad iudicium sive de cogna- 
tione sive de pretio codicum ferendum. ne quis igitur 
ullo loco, quo ali quoque codices sunt, de lectionibus 
classium IV et V et codicis q iudicium e silentio ferat. 
e. g. p. 44, 4 καλῆς Γ, τῆς καλῆς VA; illd τῆς etiam in 
qQ legitur, sed quoniam in V est, praeterea autem etiam 
in elasse quinta (A), iam licet colligere non unius codicis V 
id esse sed totius classis III. omnino autem mihi pro- 
posui potius plura referre de codicum lectionibus quam 
pauciora. apparatus criticus, eum primum eum elabora- 
rem, etiam multo amplior erat; si nunc denuo res gerenda 
esset, fortasse omnia delerem, quae eum tantum in finem 
enotaveram, ut lectores quoque perspicerent, quo iure meum 
scholiorum textum constituissem. 

Iambi byzantini ascripti sunt in V: 12, 10. 29,3; 
in 9: 12, 14. 13, 8. 161, 25 ann. 185, 20. 206, 26. 208, 
17. 224, 12; in U: 126, 13; fortasse scholia 120, 25. 
165, 12. 229, 2 eiusdem generis sunt. 

In animo mihi erat colligere, quaecunque ab aliis 
scriptoribus tradita sunt similia iis, quae dialogis Luciani 
ascripta sunt. sed cum multi libri ad id perficiendum 
necessarii aut comparari non possent aut per brevius 
tantum temporis spatium mihi permitterentur, desistendum 
erat. ex iis fontibus, qui mihi praesto erant, variarum 
lectionum copiam non prorsus inutilem in apparatu critico 

enotavi. 



Praefatio. IX 

À Regia Societate Litterarum Gottingensi abhinc X 
vel XI annis munus editionis scholiorum parandae loanni 
Graeven delatum erat. qui codicibus collatis Laurentianis 
imprimis, sed etiam Vaticanis, Ambrosianis cet., rettulit 
de studiis suis in Actis Soc. Litt. Gott. a. 1896 (Floren- 
tiner. Lukianhandschriften); tum aliis studiis distentus in- 
cepto destitit. ante hos quinque annos ego opus suscepi. 
septuaginta fere codices examinavi, etiam eos, qui iam 
collati erant, denuo contuli praeter aliquot deteriores 
(QMN Ambr. ἃ 218 inf. et codices Laurentianos) . —Muti- 
nensem O retractavi totum praeter complures dialogos, 
ad quos examinandos breve feriarum tempus non suffi- 
ciebat. οὖ erat profecto maximum in his studiis perse- 
quendis incommodum, quod tam difficile erat vacationem 
muneris ad itinera necessaria identidem facienda accipere. 
laboravi autem etiam alia calamitate: quod magna biblio- 
theca mihi non suppetebat; nullus nego e bibliothecis uni- 
versitatum nobis, qui in 'provinciam' abditi litteris stude- 
mus, libros nunc facilius mitti quam aliquot annis ante, 
tamen, ut taceam de aliis difficultatibus sat magnis, quem- 
vis librum foras mitti bibliothecae lege non licet, et iure 
quidem. 

Quod nihilo setius scholiorum editionem ad finem, 
qualiscunque est, perducere poteram, multorum virorum 
auxilio debeo. Fridericus Leo nunquam desit his studiis 
meis prospicere; eo auctore a Societate Litterarum Got- 
üingensi sumptus facti sunt, ut opus institutum perficere- 
tur. bibliothecarum praefecti, imprimis Franciscus Ehrle 
et Henricus Omont, singulari liberalitate mihi aditum ad 
suos codices solito faciliorem reddiderunt. A. Brinkmann, 
F. Buecheler, H. Diels, R. Foerster, J. L. Heiberg, B. Keil, 
H. Schoene multifariam me adiuverunt, cum libenter, quo- 

' tieseunque rogabam, menda tollerent, de locis laudatis me 
edocerent, libros sive manuscriptos sive impressos mihi 
mitterent aut ipsi inspicerent. memor ac gratus sum. 

H. R. 



m Index dialogorum. 

Ab dicatus pag.913 . Adversus indoctum pag. 151 
Alcyon » 248 luppiter confutatus M i 
Alexander » 180 Iuppiter tragoedus "ud 
Amores », 203 Pro lapsu inter salu- 
Anacharsis 2:188 tandum », 294 
Apologia , 235 .Lexiphanes » 9 
De astrologia , 203 .Longaevi EM. τ 
Bacchus ἐν 9 Lucius s. Àsinus 51 0 ER 
Bis accusatus » 197 De luctu 5. 5 
Calumniae non temere Menippus no E 

credendum » .25 De mercede conductis , 165 
Cataplus » 41  Museae laudatio 55:020 
Charon $5 ; EA. NSIR », 248 
Convivium » 29  Nigrinus ui aM 
De dea Syria » 186  Parasitus » 158 
Dearum iudicium » 164 Patriae laudatio s 
Demonax » 13 Peregrinus 32918 
Demosthenis laudatio ,, 294 Phalaris I » is. 
Deorum concilium ». 94b - Phalaris ἢ] K 7 
Dialogi deorum , 268  Philopseudes ΠΣ ΠΡ 
Dialogi marini » 264  Piscator » X91 
Dialogi meretricii », 275 Prometheus δα 
Dialogi mortuorum . 250 Prometheus in verbis ,, 247 
De dipsadibus », 281  Pseudologista s. De die 
De domo rte nefasto , 208 
De electro » 10  Rhetorum praeceptor ,, 174 
Eunuchus , 202 De sacrificiis 5» 148 
Fugitivi , 222 De saltatione A CU88 
Gallus », 85 Saturnalia 1:232 
Harmonides . 289  Soytha » 240 
Hercules 2 9 Soloecista » ΤῸ 
Hermotimus » 241 Somnium s. Vita Lu- 
Herodotus Non ciani » A5 
Hesiodus » 299." Timon NES nU 
Hippias δὲ 8  Toxaris », 293 
De historia . conscri- Tragoediopodagra A HET 

benda ., 296  "Tyrannicida 20:818 
Icaromenippus » . 98  Verae historiae I TEE 
Imagines », 185  Verae historiae II TM n 
Pro imaginibus » 206  Vitarum auctio s; dad 
Iudieium vocalium » 28  Zeuxis », 234 



SCHOLIA IN LVCIANVM 



[ Vat. 90 (f: scholia ab E Harl 5694 (scholia ab 
Alexandro scripta). Aretha scripta). 

A Vat. 1322. K Paris. 3011. 
b Laur. 57, 18. M Paris. 2954. 
Φ Laur. conv. suppr. 77, Ν Borb.III AA 5. 

scholia saec. X seripta; | O Mutin. 193. 
Q , scholia saec. XIV et  R. Palat. 73. 

XIV—XV. S Vat. 1323. 

Q Marc. 434. U Urb. 118. 
B Vind. 123. V Vat. 89. 
C Coisl. 345. 

Phot. Ath. est Photii fragmentum Athenis detectum, cf. 
Fredrich et Wentzel, Act. R. Societatis Litt. Gotting. 1896. 

Quomodo lemmata scholiorum distinxerim, exempla 
docebunt: 

P. 152, 21 περὶ πόδα: ἀντὶ κτλ. VECq OQ; lemma scholio 
praefixum ex V petivi eum enim codicem (recedens ab 
ordine solito [2C V OQ) primo loco nominavi. 

. 9, 16 ἕτερον" καλ.] εἶδος Πανός. VBpoNOQO; lemma in 
nullo codice repperi, sed de meo addidi; scholion in V, 
quem primo loco nominavi (recedens ab ordine solito 
BVoNOG), signo ad verbum ἕτερον relatum est. 

.5, 4 τυράννους σοφούς] περὶ κτλ. BpgNOSUQA; 
nec lemma scholio in ullo codice praefixum est nec 
adest signum, enumeravi igitur codices secundum ordinem 
classium I—V (cf. Praef. p. IHIsq.), lemma de meo addidi. 

cancelis , , aut ' ' saepsi, quae in singulis codicibus 
evanuerunt. 



“ουκιανὸς τάδ᾽ ἔγραψε παλαιά τε μωρά τε εἰδώς" 

μωρὰ γὰρ ἀνθρώποις καὶ τὰ δοκοῦντα σοφά. 
᾿ οὐδὲν ἐν ἀνθρώποισι διακριδόν ἐστι νόημα, 

ἀλλ᾽ ὃ σὺ ϑαυμάζξεις, τοῦϑ᾽ ἑτέροισι γέλως. c QN 

δ 1. Φάλαρις α΄. 

δυνάστης] βασιλεύς. c S 
ὧν" μὲν οὖν ἕνεκα κτλ.] ἄϑροισις καταστατική. c» S 

ἐπέστειλεν] ἐπιστολὰς ἔγραψε. c— φῇ 
πάρεδροι"] πάρεδρος τοῦ δεῖνος, παρεδρεύει δὲ τῷ δεῖνι" 

10 τὸ ὄνομα μετὰ γενικῆς, τὸ δὲ δῆμα μετὰ δοτικῆβ. ὥσπερ καὶ 
τὸ σύνοικος γενικῇ. συνοικεῖ δὲ δοτικῇ. co QS 

παραγαγεῖν) ἀπατῆσαι. c φ 
μάλιστα τοῦτον] ἤγουν τὸν "AnólÀova. co U 
δημοτικόν} ὃ πρέπων ἐν πολλοῖς. c A 

is μέτριον] ταπεινὸν καὶ συγγνωμονικόν. λέγεται δὲ καὶ 
μέτριος ὃ μεμετρημένην ἔχων οὐσίαν ἢ ὃ τὸ ἦϑος ἐπιει- 
κής. c A 

αὐθϑέκαστον: τὸ ἀπροβούλευτόν φησι. τοιαῦτα γὰρ τὰ 
ταχέα ὡς ἐπίπαν καὶ σύντομα, ὃ βούλεται σημαίνειν τὸ 

20 αὐϑέκχαστον᾽ σημαίνει γὰρ τὸ αὐθέκαστος τόν τε ἁπλοῦν 
καὶ ἄδολον καὶ ἀληϑευτικὸν καὶ τὸν ἕτοιμον πρὸς ἅπαν καὶ 
τὸν ταχὺν καὶ σύντομον καὶ αὐτόματον. c ΒΌΜΝΌΩΔ 

1 epigramma dialogo Cataplus praefixum N | ἔγραψα Phot. 
Bibl. cod. 128 | 2 ἀνθρώποισι φΝ || 14 cf. Hes., Suid.: δημοτικά" 
τὰ τοῖς πολλοῖς ἐμπρέποντα | 20 αὐθέκαστος C | τὸ om. C τὸ 
αὖϑ. om. MA | 22 τὸν om. U 

ScHoLrA rN LuciaNuM ed. Rabe. 1 



9 1. Scholia in Luciani Phal. I 2—3. 

αὐθέκαστον: ἀκριβῆ καὶ αὐστηρόν. λαμβάνεται καὶ ἐπὶ τοῦ 
ἀληϑευτικοῦ τὸν τρύπον καὶ μή τινα διπλόην ἔχοντος ἀλλ᾽ 
οἷον αὐτὸ ἑκάστου ὑπάρχοντος. οἷονεὶ μηδὲν ἐπισυρομένου 

ἀλλότριον. c- C,b,p MNSUQ. Addit C: οὕτως ᾿Δριστοτέ- 
Age. c» (Addunt NUQ: οὔτ. "4o. ἐν τοῖς ᾿Ηϑικοῖς Nuxo- 
μαχείοις [4 13. 1127a 23]. ὦ» Addit S: ἐμοὶ δ᾽ εὕρηται 
παρὰ Πλάτωνι τὸ αὐϑέκαστον τὸ αὐθαίρετον καὶ φίλαυτον 
δηλοῦν. c) 

ἐπεκάλει}] ἤγουν ἠνεγκάλει. co 8 
ἐξ ἅπαντος" τρόπου] σημείωσαι. τὸ ἐξ ἅπαντος ᾿Δττικὸν 
Ov, εἰ μὲν μετὰ τοῦ τρόπου γράψεις, δασύνειν ὀφείλεις. εἰ 
δὲ χωρὶς τοῦ τρόπου. ὀξύνειν μόνον. γράφεται γὰρ κατ᾽ 
ἀμφότερα. co Q 

ἐπιϑέμενος] μετὰ βίας λαβεῖν, δοτικῇ. c S 
ἀναστείλαιμιξ χαὶ παύσαιμι) καταπαύσαιμι. διὸ δὲ ἡ 

λέξις ἀκριβὴς ἐτύγχανεν, ἐπήγαγε τὴν ἑτέραν λέξιν τὸ παύ- 
σαιμι. C Q 

καίτοι ἀναγκαῖον] ἀναγκαίου ovrog. c» 9S 

εὐθὺς καὶ εὐθέως ἀμφότερα Ἑλληνικά. τὸ δ᾽ εὐθύ δια- 

φέρει τούτων᾽ οὐ γὰρ τὸ παραχρῆμα σημαίνει ἀλλὰ τὸ ἕως 
καὶ τὸ εἰς οἷον. co Δ 

ἐσπείσμην] ἐφιλιούμην. c φϑ 
ἀναστάσεσιν]) ἀνεγέρσεσιν. c Q8 
προσόδους: εἰσφοράς. εἰσόδους ἢ παρουσίας. ὡς Oovxv- 
δίδης [4, 110] καὶ ἕτεροι. c Δ 

1 αὐθέκαστον" in textu [, scholion paene evanuit; ex 
parte servatae sunt linearum primae litterae, ex quibus colli- 
gendum videtur hoc scholion (lin. 1—4) ascriptum fuisse (1: c; 
9:.0:À; 8: ἔπι: Á: T- v; 1: gtt0102579: 2-307 χοντ) | ἄλλως ante 
hoc sch. pos. NU et (xcd &A.) 9| ᾿ἀκριβὴς — αὐστηρός CMUQ | 
λαμβ. δὲ καὶ MSU | 2 μηδὲ ἐπισκευασίαν ἤϑους ante ἀλλ᾽ add. 
SU | cf. Etym. αὐϑέκχαστα" τὰ ἁπλᾶ καὶ ἀληϑῆ οἷον αὐτὰ τὰ 
γενόμενα κτλ. || 4. 8 οὔτ. --- Νικομ. om. S || 7 apud Platonem 
non legitur | 11 ὀφείλειν φ | 12 δὲ pro γὰρ Vat. 86 | 
91 καὶ εἰς᾽ oiov εὐϑὺ σκοποῦ κτλ. Phot. | 25 ἕτερον Phot.; 
ἑτεοκλῆς A 

σι 

25 



^| 

1. Scholia in Luciani Phal. I 3—4. 3 

ἐφεστώτων] παρισταμένων. c QS 
νεολαίας] νεολαία ἡ τοῦ νέου λαοῦ συναγωγή. c- Δ 
προὐνόουν᾽"] ἐνεργητικῶς καὶ παϑητικῶς καὶ μετὰ γενι- 

κῆς. c pSU 

5 δημοϑοινίαις] ταῖς τοῦ δήμου εὐωχίαις ἢ ϑυσίαις. c» A 
διῆγον] ταὐτοπαϑὲς καὶ ἀλλοπαϑές. c Q 

ἐφήβων] ἔφηβοι λέγονται of μέχρι τῶν ιε΄ χρόνων τυγχά- 

vovrég. co Q 
ἀπαγωγαί: μηνύσεις ἔγγραφοι διδόμενα τῷ ἄρχοντι περὶ 

10 τοῦ δεῖν ἀπαχϑῆναι τὸν δεῖνα. «ο A 
ἀποτρόπαια: φευκτὰ καὶ μισεῖσϑαι ἄξια. c9 Δ 

ἀκοῦσαι] ἀκουσθῆναι. c QS 
ἐσκοπούμην] ἐνεργητικὸν καὶ παϑητικόν. c QS 

ἐννοῶν] ἤγουν ἐγώ. «ο QS 
15 τὸ δ᾽ ὅπως" μηκέτι κτλ.] σημείωσαι. ὅτι. ὃ παρὰ κοινοῖς 

γράφεται πως μηκέτι τόδε γένηται, ἐποίησα τόδε᾽. τυϑέασιν 
of "Arrixol τὸ τόδε ὄπισϑεν πρὸς τὸ κάτωϑεν ἐπιφερόμενον 

"T0 τοῦτο καί φασι ἱτὸ δ᾽ ὅπως γένηται τόδε. τοῦτο ἐγέ- 
νετο΄. co QS : 

50 ἀρχαῖος: ὃ εὐήϑης. ὥς φησι Πλάτων |Euthyd. 295C]. «ὦ A 
— | ἁπλοῦς. —— SK. Addit K: καὶ εὐήϑης. “Ὁ 

εἶχον] διεκείμην. c o8 
συνίσταντο im ἐμέ] ἐμελέτων κατ᾽ ἐμοῦ. c S 
— [ ὅρα τὴν λέξιν ἀναγκαίαν οὖσαν. c S 
ἐπ᾽ ἐμέ] κατ᾽ ἐμοῦ. «οφ 
ἐπεσκοποῦντο] παϑητικὸν καὶ ἐνεργητικόν. c Q8 
συνωμοσίας] συνωμοσία ἡ ἐπὶ τοῖς ὅρκοις φιλία. co Δ 

συνεκρότουν: συνῆγον. e AQS. Addit Δ: συνηύξανον, 

συνίστων. c- 

σι 

1 fort. προϊσταμένων, cf. sch. p. 5, 3 | 8 ἐνεργητικὸν --- πα- 
θητικὸν S | Ὁ: προνοοῦμαι καὶ προνοῶ, καὶ £vsoy. καὶ zot. γοά- 
φεται" συντάσσεται δὲ γενικῇ | 7 cf. sch. Catapl. 6.1 || 13 πα- 
ϑητικόν S; σπουδαστικιὸν ex ἣν! φ || 23 ἐμελέτουν S | 24 quo 
referendum sit, nescio || 25 cf. hn. 23 || 27 ἡ μεϑ᾽ ὅρκου φιλία 
Phot., cf. sch. Cal. non cred. 2 

1* 



4 1. Scholia in Luciani Phal. I 4---Θ. 

ἀστυγείτονας] πλησιοχώρους. c» Δ 
ἐπεκαλοῦντο] εἰς βοήϑειαν, ἐλλειπτικῶς. c Q8 
εἰς τὴν λλάδα] superser.: ἄψυχον. c 8 
““ακεδαιμονίους] superscr.: ἔμψυχον. c 8 
αὐτοχειρίᾳ ἢ] τῇ τῶν χειρῶν δυνάμει. αὐθαιρέτως μετὰ 5 
ϑυμοῦ δρμώμενοι καὶ φονεύοντες. λέγονται δὲ αὐτόχειρες 
καὶ οἵ αὑτοὺς φονεύοντες. co Δ 

στρεβλούμενοι] δεσμούμενοι, μαστιζόμενοι. c- Δ 
φωράσαντες] φωραϑῆναι ποιήσαντες. c» QS 
— ] διερευνήσαντες, καταλαβόντες, γνωρίσαντες, ἐκξητήσαν- 10 

τες. co A 

5 ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ δέους] !}σημείωσαι᾽ εἰς αὐτὸ τὸ δέος. co «S 
ὅσον αὐτίκα] οὔπω. c- Q5 
μελλήσοντα] μέλλοντα. c— (QS 
ἠλιϑίου"] σκληροῦ, ἄφρονος ἢ ἀναισϑήτου. c Δ 18 
γενναῖα ]εὖ γεγονότα ἢ εὐγενέστατα καὶ δυνατά. -«ο Δ 
ἐκ τῶν ἐνόντων] κατὰ τὸ δυνατόν. c Q8 
εἰς τὸ ἐπιόν] μετὰ ταῦτα. c QS 

6 μεταστειλάμενος] μηνύσας καὶ ἀγαγών. c φ 

— ] πέμψας. εὐσταλῶς ἐπελϑών., ὁδεύσας. c A 20 
ἔξαρνοι] of τῷ ἀρνεῖσϑαι ἐπιμένοντες καὶ ἀρνούμενοι καϑ- 
όλου. c» A 

τὸ διατελῶ μετὰ μετοχῆς. c S 

αἰτιῶνται] αἰτιατικῇ καὶ γενικῇ. co S 

ἀπὸ τῆς πέτρας] ἡ πέτρα Ὕάμπεια ἐκαλεῖτο, ἀφ᾽ ἧς μόνους 55 
ὥϑουν τοὺς ἱεροσύλους. ἐνταῦϑα δὲ λεληϑότως διασύρει 
τοὺς Δελφοὺς ὡς ἀδίκως ἐκ τῆς πέτρας ὥσαντας τὸν Aico- 

πον συκοφαντήσαντας αὐτὸν χρατῆρα χρυσοῦν κεκλοφέναι 

ἀνατεϑειμένον ᾿Ζπόλλωνι. co Δ 
κατέσπασε] κατεχάλασε. co QS — 30 

2 ἐλλειπτικῶς om. S || 12 enu. om. o | τὸ αὐτὸ Coll. Galei | 
13 οὔπω S; ὅπου q; fort. (ὅσον) οὔπω, cf. Phot. ὅσον οὔπω" 
ταχὺ κτλ. 
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1. Scholia in Luciani Phal. I 6—8. 5 

ἐπαινέσονται] ἐπαινέσουσιν. ἔστι δὲ Arriuóv! 0 yàg κοινῶς 
ἐπαινέσουσι γράφεται. τοῦτο ᾿Δττικῶς ἐπαινέσονται. c- ὃ 

ἐφεστώς] προεστώς. -- 8 
τυράννους σοφούς] περὶ Περιάνδρου τοῦ Κυψέλου λέγει, 

T x T ὃς τῶν ἑπτὰ μὲν παρ᾽ Ἕλλησι σοφῶν εἷς, Kooív9ov δὲ 
- - - , s 

τῆς πρὸς τῷ ᾿Ισϑμῷ Πελοποννήσου τύραννος Tv. τούτου 
' 2 , , - ? , - ς - , 5, 

καὶ ἀπόφϑεγμα ἐν Δελφοῖς ἀνέκειτο τοῦτο ϑυμοῦ κράτει΄. 
5 Y ' - LA -» 3 , e 1 DONA 
ἤσαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων σοφῶν ἀποφϑέγματα, ἃ καὶ αὐτὰ 

- A ΄ e Πυϑοῖ ἀνέκειτο. ταῦτα᾽ Κλεοβούλου ΔΜινδίου “μέτρον ἄρι- 
στον᾽. Χείλωνος “ακεδαιμονίου ᾿γνῶϑι σαυτόν᾽, Πιττακοῦ 

δὲ τοῦ Μιτυληναίου ἱμηδὲν ἄγαν᾽. Σόλωνος ᾿Δ4ϑηναίου 
ἱτέλος ὅρα μακροῦ βίου". Βίαντος δὲ Πριηνέως “οἵ πλέονες 

x«xol', Θάλητος Μιλησίου 'iyyóe, πάρα δ᾽ ἄτα. cc 
BoNOSUQA 

15 ἀγάλματα] πάντα. ἐφ᾽ οἷς τις ἀγάλλεται. ἀγάλματα δὲ 

30 

25 

λέγει καὶ τὰς γραφὰς καὶ τοὺς ἀνδριάντας. c- A 
πρὸς ἀνάγκην] ἀναγκαστικῶς. c 9S 
"Tógac*]| ἐν Aéovm τῇ ᾿Δργείᾳ κρήνῃ ἀνεφύη ἡ Ὕδρα, 

ἥτις δρακόντων κεφαλὰς παμπληϑεῖς εἶχεν. ἃς Ἡρακλῆς 

ὁρῶν τεμνομένας καὶ αὖϑις βλαστούσας καὶ ἀναφυομένας 

ἐκέλευσεν ᾿Ιόλλον ὑποτύφειν τὰς καινουμένας. ἧς καὶ 

"Ἄδραστος ἐν τῇ κατὰ Θηβῶν ἐκστρατείᾳ τὸ ἐκτύπωμα ἐν 

τῷ σάπει περιείλικτο, ὡς Εὐριπίδης Φοινίσσαις [1135] 

“᾿ἑχατὸν ἐχίδναις ἀσπίδ᾽ ἐκπληρῶν γραφῇ 
er 99 ; γδρας. 

οἷον διὰ τῆς γραφῆς τῆς ὝὙδρας ἐχίδναις αὐτὴν ἐκπληρῶν 
τῆς πολυχράνου τὸ εἶδος ἐχίδναις παραϑεωρήσας. ὃ δηλοῖ 
τὸ συγκρίνας, ἀντεξετάσας. co Δ 

εἰ μέλλοιμεν] εἰ ϑέλιοιμεν,. c S, 

4 οἵ. sch. Fugit. 9| 9 πᾶν (πάντων Suid.) μέτρον ἄριστον, 
ὑπερβασίαι δ᾽ ἀλεγειναί A | 11 δὲ om. A | 12 ὅρα μ. f. τέλος A | 
δὲ om. A | οἱ πλείονες κακίους A || 18 ἄττα B || 16 λέγουσιν 
Phot. Ath. | 20 βλαστώσας A || 27 παραϑεωρήσας: cf. sch. Herod.8, 
Pro imag. 7 



6 1. Scholia in Luciani Phal. I 8—14. 

τῇ ὑποϑέσει) τοῖς πράγμασι. c 8 
φειδόμενον τῶν πλησίον] φείδομαι yevuzij,. “Ὁ 8, 

9 εἰ δὲ δεῖ κτλ.] κατὰ ἔνστασιν. --- ὡραῖον πάνυ. c- S 
καίτοι πόσους κτλ.] κατὰ ἀντιπαράστασιν. c S 

10 προσφέρομαι] διάκειμαι. «ο SK 5 

11 

12 

18 

14 

ὁποῖος ἐγὼ -- κατασκόπους] ἡ ἐπὶ τὴν καϑέδραν ἡ δη- 
Aoi. c—- SK 

πευϑῆνας ἢ] τοὺς ἔξωϑεν εἰς ἡμᾶς ἀπαγγέλλοντάς vw, τοὺς 
καὶ μανδατοφόρους καλουμένους. c- SK 

— ] πευσταὶ περίεργοι oi τὲ μανδάτορες. —- MQ 10 

ἀμέλει] παρέλκον τὸ ἀμέλει. co 8 
ὀθνείους] ἀλλογενεῖς, ξένους, ἀλλοτρίους. c» Δ 

ὡς ἐμαυτὸν πείϑω] ἐξ οὗ καὶ ὃ ϑεολόγος φησὶν ᾿ὥς γε 
ἐμαυτὸν πείϑω᾽. c S 

ὑπὲρ δὲ τοῦ ἀναϑήματος] περὶ τοῦ χαλκοῦ ταύρου, 15 

ὅπως Φαλάριδι περιεγένετο. c ΒΒΌΩΔ 
χαλκεύς) ὃ χαλκουργός. c ΒΌΩΔ 
χαριεῖσϑαι]) χάριν ἐργάσασϑαι. c S 
μυκηϑμοῦ] μυκηϑμὸς 7 τῶν βοῶν φωνή. c Δ 
πεμπτέος] ἄξιος εἰς τὸ πεμῳφϑῆναι. c- ὃ 20 

Àvyvoorero*] ὀξυφωνότατα, ἡδύτατα. c- A 
ἐμυσάχϑην] ἐμίσησα. c ὃ 

ἐξαιρεϑῆναι) ἐκβληϑῆναι. c S 
τὴν ἐπίνοιαν] τὴν ἐπινόησιν. c ὃ 
τῶν πρέσβεων] τῶν ἀποκρισιαρίων. c- S 25 
ἐν καλῷ τοῦ ἱεροῦ] ἤγουν ἐν καλῷ ἱερῷ. c- S 
ἀμύνομαι τὸ τιμωρῶ, παϑητικῶς καὶ αἰτιατικῇ τοῦτο δὲ 

γράφεται πολλάκις καὶ ἐνεργητικῶς. ἀμύνω δὲ τὸ βοηϑῶ 
ἐνεργητικῶς καὶ δοτικῇ. c ὃ 

δίκαιοι — πιστεύεσθαι) ὅπερ γράφεται δίκαιον ὑπάρχει 30 

πιστεῦσαι ἡμῖν. co ὃ 

6 δηλοῖ 8; δῇ (i. e. δηλονότι) K || 10 μανδάτωρες M9 | 
16 ἐγένετο 8 | 31 ὑμῖν S 
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προσήσεσϑαι") ἀποδέχεσϑαι. c S 
ἰδία] ἴδιον uiv λέγεται ἑνὸς ἑκάστου καλὸν ἢ κακόν, δη- 
μόσιον δὲ τῶν πάντων ὁμοῦ. c S 

2. Φάλαρις β΄. 

πρόξενος — ἰδιόξενος"] ςπρόξενος καὶ ἰδιόξενος καὶ ἀστό- 

ξενος ταύτῃ διαφέρει᾽ πρόξενος, μὲν γὰρ 0 φανερῶς πι|όλεώς 
ν Ἃ , A] , -} *, ἔφ: * e 

". 11 τινός vut, πολίταις κατὰ τρόπον ξένος. ἰδιόξενος, δὲ ὁ 

10 

18 

434, T. -᾿ 9 , M e - - - μ᾿ - 

ἰδίως ἑνὶ ξένος. ,&orObevog δὲ, ὃ κοινῇ πᾶσι τοῖς &* τῆς 
, , ς M, , ^ 5 ἄν, δ᾽ Ld , πόλεως, ξένος. ὁποῖοί ποτ᾽ ἂν ὦσι τὸ ἦ)ϑος. of μέντοι 

νεώτεροι τῶν δητόρων, προξένους καλοῦσι rovg παραι- 
, ᾿ , , F. , ἢ δ᾿ Vo» MUN τίους, τινὸς πράξεώς ἵ'τισι γινομένους, καὶ ἴσως ἀπὸ 

τοῦ καὶ τοὺς προξιένους συσπου δάξειν τοῖς. ὧν εἶσι ,πρό- fi $ J 39 pm 
Bevor, τὰ παραίτια τῶν καταϑυμιίων καὶ ixyvooítew ἐπὶ 
τὸ ῥᾷστον πριοάγγοντας. εἰ καὶ ἐπὶ τῶν χειρόνων παρεί- 

ληπται, καὶ τούτῳ κατ' αχρησα'μιένων, οὕτω λοιπὸν τῶν 

μὴ κεκριμένως, τῇ χρήσει προσεχόντων. ἕτεροι δὲ προξέ- 

νους μέν φασι) τοὺς κατὰ δόγμα πολιτικὸν πιροστά τας 
re , , (ὃ £4 δὲ M 2 , 

ὑλῶν πόλεων γινομένους. (διιοξέίνους δὲ τοὺς ἐκ πλείονος 

χρόνου ἢ, ἐκ πατέρων παραδοχῆς τηροῦντας ὃ μόνοιαν. 
κἂν πολὺ ταῖς πατρίσιν ἀπέχωσιν᾽ οἱ φαίνονται, καὶ 

- , , , ' , , 

σφραγῖδας ἀλλήλοις δεικ)νύν τες καὶ σύμβολά τινα ποι- 
, er τι ^" , ? M [d RS ^ 

ούχμενοι. ἵνα. οὺς ἂν πέμπωσιν ,ἀ γνῶτας oiov υἱοὺς ἢ 
kJ , , er Mj ' , LI 

οἰκιείους͵. προσδέχωνται ἅτεροι διιὰ τὰ σύμβολα. φασὶ 

, ó 
1 προσίεται" προσδέχεται Phot. | 5 ἀστύξενος Δ; αὐτό- 

ξενος C, etiam 1.8 | 6 ταύτῃ διαφέρει om. C | γὰρ om. CMNU | 
φανερὸς UA | * κατά τινα τρόπον N | δὲ om. A || 9 &- 
νοις BC || 11 o? γίνονται pro iis, quae evanuerunt, suppl. 
m. 2 V | 12 σπουδάξειν CN L 13 καὶ om. C || 14 fort. εἶτα pro 

εἰ ! 15 καὶ om. CMNA | τοῦ B; τοῦτο cet. | 16 κεκριμένων τῇ 
χρίσει C κεχρημένων τῆ κρίσει προσεχόντως 4; κρίσει etiam V || 
17 πολιτικοὺς € | 19 διὰ “παραδοχῆς CMNQ | 20 πολλοὶ ταῖς 
zorQ, T ex a ,6tr V | otov φαίν. CQA | 21 δεικνύοντες V | 22 ἀγνῶ- 
τας ἢ υἱοὺς V || 23 προσδέχονται BCM | Gregor δὲ διὰ Δ 



8 2—3. Scholia in Luciani Phal. II 1—8, Hipp. 1. 

δὲ καὶ Óogví vovg, οὗτοι τοὺς κατὰ πόλεμον ἀλλιήλους; 
φιλοποιησαμένους. ὡς uo μήδης Γλαῦκον [Hom.Z 232sq.]: 
ξένους δὲ Loses τοὺς ἐξ ἑτέρας πόλεως nager on] μοῦν- 

τας. ἐάν τε ἀγνῶτες ιὦσιν͵ ἐάν τε ἐγνωσμένοι. τοὺς δὲ 
ἰδίως ξένους τινός, οὃς ἐν οἰκίᾳ τις, ὑποδέξαιτο καὶ 

guum odber é TL τῶν χρησίμων ἢ μηινύγειε τῶν ἀπορου- 
Γμένων". co ,B,C'V'MNUQA 

— [ πρόξενος ὃ ὅλης πόλεως ξένος, ἰδιόξενος δὲ ὃ ἰδίᾳ 

xX«9' αὐτὸν ξένος àv. — CMSU 

ὃ δικαστηρίῳ" xvi] ἀλλὰ τὸ ἀδιαφορεῖν, β,ἕλτι στε. περὶ 
τὴν τῶν προσαγομένων λῆψιν, οὐκ οἶδα εἰ μείζονά τηινι 

κατα λείποι πλεονεξίας ὑπερβολὴν, ἀδιακρίτως ἐκ παντὸς 

GvAÀÉyewv, καὶ προσδέχεσϑαι βουλομένῳ. ,ἄλλως τε καὶ 
τοῦ ϑεοῦ τοῦτο ἀποϑεσπιίξοντος,. δι᾽ ὧν φησι τῷ τὴν 
πολύξι ον προ σάγοντι ϑυσίαν ᾿ἐξ ἀνοσίων δὲ, εὔαδέ μοι 
χόνδρος ἀπιηοφοι βάσαντος ἀγακλυ rov, “Ερμιονῆοςἷ. c» AD, 

8 τὸ δὲ ἱερὸν κταλ.] τὸ ἀναγκαῖον καὶ χρειῶδες ἀντέταξε τῷ 
δικαίῳ καὶ τὸ συμφορώτερον τῷ ἀσυμφόρῳ. c- ANG, 

9. Ἱππίας ἢ Βαλανεῖον. 

1 τῶν σοφῶν κτλ.] οὕτω καὶ Φωκυλίδης |v. 88 Bergk. P. L. 
ed. IV] φησὶ 
“τὴν 'σο'φίην σοφὸς ᾿εἰὑϑύνει, "ré yvec δ᾽ ὁμότεχνος᾽΄. c 

B'V'gNQ 
Πύρρον] τὸν ᾿Ηπειρώτην λέγει. c— B 

2 cf. sch. Demosth. laud. τ | 8 ἐπι... μοῦντας B || 5 ἰδία V, 
ut vid., et M; ἰδίους | 6 μη... σεις B | 8 sch. p. 7, 5 et 8, 8 coni. C 
(πρόξενος δὲ δ) et ordine inverso V (πρόξενος δὲ καὶ) | sch. 8: 
cf. Phot. | z. ἐστιν ὁ MSU | 12 καταλίποι A Il 158q. Hierocl. in 
carm. aur., Fr. Phil. Gr.I 421 Mullach: πρὸς γὰρ τὸν ἑκατόμβας 
ϑύσαντα μὴ μετ᾽ εὐσεβοῦς γνώμης καὶ πυνθανόμενον, πῶς εἴη 
προσδεδεγμένος τὰ παρ᾽ αὐτοῦ δῶρα, ἀπεκρίνατο “ ἀλλά μοι εὔαδε 
χόνδρος ἀγακλυτοῦ ᾿Ερμιονῆος: cf. Porph. de abst. II 15 | 18 τοῦ 
&cvugóoov AN; cr. 9| 22 ἐϑύνει Phoc. 

μ᾿ 

[2 
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περίνοια"] τέχνη μηχανική. c VM 4 

εἰσιόντα δὲ τοῦτον κτλ.] σημείωσαι. c V 5 

4. Προλαλιὰ ἢ Διόνυσος. 

ἀγροίκους" νεανίσκους] εἶδος Σατύρων. c BNG,A 1 
5 κόρδακα"]} κόρδαξ εἶδος ἀπρεποῦς καὶ αἰσχρᾶς ὀρχήσεως 

παραπλησίας τῇ πυρρίχη. c BNOQ,A 
— ] σίκιννις σατυρικὴ ὄρχησις, ἐμμέλεια δὲ τραγική. κόρδαξ 

δὲ κωμική. c Δ 
κεράστας] τριχωτάς᾽ κέρας γὰρ ἡ ϑοίξ. «ο A 

10 καὶ" τὸν μὲν στρατηλάτην κτλ.] εἶδος Διονύσου. -«ο AB 2 
βραχὺν πρεσβύτην κτλ.] εἶδος ᾿Ικαρίου,. c- ,BjVpNOQ 
— ] εἶδος Σειληνοῦ. c Δ 
— Ἴ Σειλινοὶ λέγονται τῶν Σατύρων οἵ γέροντες παρὰ τὸ 
σείεσϑαι λίαν περὶ τὸν ληνόν᾽ ἰῶτα γὰρ ὀφείλει εἶναι τὸ 

15 Au σειλινὸς ὃ γέρων. «ο A 
ἕτερον" κτλ.] εἶδος Πανός. —- VBgNOQ 
Σειληνός]) ᾿|ἄϊνω τοὺς ὑποστρατήϊγοτυς, 000v ἀπὸ τοῦ 4 
εἴδους ᾿εἰκ'άσαι. τὸν ΓΙκιάριον ἔϊ δειΐξε καὶ τὸν Πᾶνα, 

ιἐ νἱτ'αῦϑα ὀνομαστὶ 'τὸν Σειλ)ηνὸν παριστᾷ. καινὸν 
30 τοῦτο, εἰ μή που ταὐτὸν οἴεται τὸν Σεηλιηνὸν τῷ Ixe- 

ρίῳ. c ,B/'V'ogNOQA 
xogvBevri&v*] μαίνεσϑαι. -- VOUQ 5 
τὸ κορυβαντιᾶν σημαίνει τὸ μαίνεσϑαι, τὸ ϑεοφορεῖσθϑαι., 

τὸ ἐκφορεῖσϑαι ἤτοι τὸ χορτάζξεσϑαι. co Δ 

35 ποιούντων] ἀντὶ τοῦ ποιείτωσαν. ᾿Αττικῶς. c B 6 

5. Προλαλιὰ ἢ ὁ Ἡρακλῆς. 

ταῦτά γε] ἀντὶ τοῦ κατὰ ταῦτα. c VMOUQ 1 
οὗ ποιηταί] Ὅμηρος καὶ Εὐριπίδης. c- φ 4 

! 1 μηχάνημα M (Phot: ὑπερηφανία ἢ μηχανὴ ἢ τέχνη) | 
13 σειλιῖ ex ἡγνοὶ A| 15 σειλινὸς δὲ Suid.| 19 ἐνταῦϑα δὲ O | 
20 fort. τὸν αὐτὸν || 24 χορτάξεσϑαι suspect. 



10 5—7. Schol. in Luc. Herc. 4---8, Electr. 6, Musc. laud. ?—7. 

τὸ" δὲ γῆρας ἔχει κτλ.] Εὐριπίδης [Phoen. 528]. -- VOU 
Addunt OU: 

“ὦ τέκνον, οὐχ ἅπαντα τῷ γήρᾳ κακά, 
᾿Ετεόκλεες. πρόσεστιν, ἀλλ᾽ ἡμπειρία 
ἔχει τι λέξαι τῶν νέων σοφώτερον." co 

8 0* Τήιε ποιητά) τὸν ᾿Ανακρέοντα λέγει τὸν λυρικόν. ce 
VBo9MOQA 

Ἱπποκλείδης] ᾿παροιμία “οὐ qjoovrg ὑΙπποκλεί δῃ᾽ ἐπὶ 
τῶν ᾿μὴ πάνυ, σπουδαίων (ἡμῖν λεγομένη ἀλλὰ κατὰ vo 
εὖ καταφρόνητον μετα χει οιξομένων. «οἼΒΙ ΦΜΝΟΩΔ 

ἐπιγουνίδα] ἐπιγουνὶς ἡ δι᾿ εὐεξίαν ἐπιτραφεῖσα σὰρξ τῷ 
γόνατι. c Δ 

0. Περὶ τοῦ ἠλέκτρου ἢ τῶν κύκνων. 

6 μαρτύρομαι"] ἀντὶ τοῦ βεβαιῶ. «ΟΥ̓ 
ἄμυϑον] οὐ πολύμυϑον καὶ πολύλογον. «οὔ 

1. Ηυίας ἐγκώμιον. 

2 χωνώπων" καὶ ἐμπίδων] σημείωσαι, ὅτι ἕτερον κώνωψ 
ἐμπίδος. καίτοι ᾿Δριστοφάνης ὃ κωμικὸς ταὐτόν φησι 
κώνωπας καὶ ἐμπίδας Νεφέλαις [157], οἷον 

“πότερον τὴν γνώμην ἔχει τὰς ἐμπίδας 
κατὰ τὸ στόμα ἄδειν ἢ κατὰ τοὐροπύγιον᾽. ce 

à BCVNOSUQA 
7 ἀποθανοῦσα" κτλ.] ὅρα. ϑαυμαστόν. c V 

— [ ὥσπερ ἡ παρὰ σοῦ ἐγκωμίοις περιστεφομένη μυῖα οὐκ 
ἀφίσταται ἀλλ᾽ ἐφίεται τοῦ δήγματος λιπαρῶς. οὕτω δὴ 

8 οὐ πάντα OU || 4 ᾿Ετεόκλεες om. U | 1 ἐμπειρία U | 8 cf. 
sch. Apol. 15 | 9 eyousvov B, cf. M | fort. πάντα κατὰ || 17 σημ. 
ὅτι B; om. cet. (onu. om. C) j 18 φασι ταὐτὸν C || 19 Νεφέλαις 
xri. om. C | ἐν veg. VA | οἷον κτλ. om. VOSU | 20. 21 ózó- 
τερα — ἔχοι — τοὐρροπύγιον Arist. 

15 

20 



7—8. Scholia in Luciani Musc. laud. 7—12, Nigr. 1. 11 

" a ἜΘΩς , 3 , , 3 , - - 

καὶ αὐτὸς οὐκ ἀπόσχῃ, βωμολόχε,. οὐδέποτε τοῦ φλυαρεῖν 
ι 9 , ? LA 1 9 , , 5 » 3 , 

καὶ ἀποσκώπτειν ἐς ἄνδρας τοὺς ἀγαϑούς; ἀλλ᾽ ἔρρ ἐς. 

μυίας καὶ σκώληκας, κακὴ κεφαλή. c Δ 

ἐπαληϑεύειν κτλ.}] τί παρεξηγούμενος πρὸς τὸ σοὶ βου- 
, ? , M , - 3 ji € - ? 

5 λητόν, ἀλιτήριε, τὴν διάνοιαν τοῦ ἀνδρὸς ταῖς σαῖς ἀϑε- 

μίτοις δόξαις συνυπάγεις τὸν ἄνϑρωπον; ἀλλ᾽ εὖ ἴσϑι, ὡς 

οὐδεὶς στοιχήσει ταύτῃ τῇ ϑέσει σου. καὶ εἰ μάλα φρενή- 

Qus τις ἡ καὶ ἠλίϑιος. «ο Δ 
καρποῦται) ἤγουν ἐσϑίει, κερδαίνει. ἐκκαρπίξζω τὸ καρ- 8 

10 ποὺς συνάγω. τὸ δὲ καρποῦμαι ἐπὶ πολλῶν λέγεται, οἷον 
^ ,t -^ E ^ » 

καρποῦμαι δόξαν ἢ πλοῦτον ἢ ἄλλο τι. «ΟΜ 

ἐρεσχελοῦσα] γίνεται ἀπὸ τοῦ ἐρᾶν καὶ τοῦ λέσχης. ἐρε- 10 
σχελία δὲ ἡ φλυαρία, παρὰ τὸ ἔριν ἐν τοῖς χείλεσιν ἔχειν. 

c9 A 
15 p9ovsiv| φϑονῶ σοι τοῦδε ἤγουν ἕνεκα τοῦδε. c- M 

Ἑρμοῦ καὶ ᾿ἀφροδίτης παῖδα] τὸν αἰσχρὸν “Ἑρμαφρό- 12 
διτον, c BNA 

8. Πρὸς Νιγρῖνον ἐπιστολή. 

εἰχόμην]} ἀντὶ τοῦ ἔνοχος ἦν. — VMOSUAQ Epist. 
0 τὸ λελογισμένον] ἤγουν ὃ λογισμός. c M 

Νιγρίνου φιλοσοφία. 
- * . ? , H e , ev 2 ,- , ad initium: ἐντεῦϑεν ὁ λόγος. ὃν ἐπι )δείξεσθαι Νιγρίνῳ 1 

M [4 ^ . TOv,TOL, ὑπισχνεῖται. πλήρης κολακείας, αὐτὸν γὰρ ὑπο- 
- ^ - , M er , ? κ᾿ 

ove Νιιγρῖνον τῷ λόγῳ σπουδὴ ἅτε ᾿τούτου οὐ rv, 
»r ς , E 25 τυχόντα ἔπαινον , Νιγρίνου͵ διεξιών. ἐν τεῦϑεν, καὶ ἔοικέ 

μοι καλῶς ,ἔχειν, αὐτὸν ἐπιγράφειν ΝΝιγρῖνος, ἢ περὶ φιλο- 
, » 

σόφου ,790vg,. c» ,B|OUA 

DM fort. φρενήτης | 12 γέγονε Phot. | 21 est in VOUQ A || 
93 τὸν τουτωὶ O  νιγρῖνον τοῦτο δὴ ὑπ. πλήρη A || 24 νιγρίνω 
τῶ Δ [|| 25 νιγρίνω U Canon. 41; vix sanum 



12 8. Scholia in Luciani Nigr. 2— 26. 

9 ἐπιτυχεῖν] ὅρα τὸ ἐπιτυχεῖν ἀντὶ τοῦ ἐντυχεῖν κείμενον 
καὶ δοτικῇ συντεταγμένον. co Q 

τοῦ παιδός] ἤγουν τοῦ δούλου. «ο M 
ἐκλήϑην] εἰσεκλήϑην. «ο M 

σφαῖρα καλάμου] ἤγουν ἀπὸ καλάμου. c- M 
8 τὴν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος) φέρουσαν δηλονότι. c- M 

ἀρχαῖον] ἀνόητον. -- VMOSQ. Addit M: μάταιον. -ο 
7 διαμνημονεύουσι] ὅρα τὸ διαμνημονεύουσιν ὡς αἰτιατικῆ 

συνῆψεν. co Q 

οὕτω δὴ — τοῖς ἀκούουσιν) ὡραῖα ταῦτα καὶ νοὸς κάλ- 
λους ξένα. co V 

ἀνατυλίττων] σημείωσαι τὸ ἀνατυλίττων ἀντὶ τοῦ ἀνελίτ- 

τῶν κείμενον. cC» (p 

9 μέμνησο] ὅρα τὴν τοῦ μέμνησο σύνταξιν. ὅρα. c- Q 

18 ϑλίβων" τοῖς οἰκέταις} ἀντὶ τοῦ διὰ τοῦ πλήϑους τῶν 

οἰκετῶν στενοχωρίαν ποιῶν. co VpOSQA 
1ὅ ὕστις x12.] ὡραῖον. εὖ γε ὃ τῶν τοιούτων ἀποφάσεων. 

σοφώτατε ἄνϑρωπε᾽ φιλοσοφίας γὰρ καὶ τῆς x«9' ἡμᾶς 

ἔχεται. co Q 
ἀϑέατος δὲ ἀληϑείας κτλ.] σημείωσαι. co V 

18 προστιϑέμενος] ὅρα, ὡς αἰτιατικῇ τὸ προστυϑέμενος συν- 
τέταχεν. co (p 

19 ὑπερήφανον ϑαυμασίως ἐνταῦϑα κεῖται τὸ ὑπερήφα- 

vov. Ὁ Q 
91 ταπεινώσαντα xrÀ.] σημείωσαι. c T 
94 μεταλαμβάνουσι] ὅρα τὸ μεταλαμβάνουσιν αἰτιατικῇ συν- 

τεταγμένον. c- Q 

96 ὅς γε καὶ ἀγρὸν κτλ.] ,&o γῆς τοῦτο καὶ ῥαϑύμου ψυχῆς 
καὶ μὴ εἰδυίας εἰς δέον χρῆσϑαι ᾿ιτῷ, κτήματι᾽ ἢ γὰρ 

ἐχρῆν φιλρσοφοῦντα μηδὲ τὴν ἀρχὴν κεχτῆςσϑαι, ἢ πα- 
τρόϑεν ὑπούσης τῆς xrQ Gc ἀπεσκευάσϑαι τὸ ἀσχολίας 

11 pro ξένα exspecto οὐ κενά | 17 ὁ suspect. | 29 χρή- 
σασϑαι A 

10 

15 

20 

30 



8—9. Scholia in Luciani Nigr. 26—36, Demon. 3—15. 13 

Bienkzov, ἀλλὰ μὴ κεκτημένον € τώσιον ἄλλως ἄχϑος περε- 

φέρειν e 7 posi φϑονοῦντα τῆς τοῦ ἀγροῦ καλλιεργίας καὶ 
τῆς ἐκ ταύτης τοῖς χρήζουσιν ὠφελείας" ὅπερ οἶμαι καὶ 
,0, Θηβαῖος προειδόμενος Κράχτιης τοῖς ἄλλοις ἀφῆκε μηλό- 

s βοτὸον τὴν κατὰ ἀγροὺς κτῆσιν. ὥστε οὐ κατὰ Καὶ ράτητα 
Νιγρίνῳ τὸ φιλόσοφον ,T90g οὐδὲ πρὸς ἐπαίνου ἀδε- 

κάισπτως κρίνειν ἐπισταμένῳ ἀνδρί. c» |B,A 
εἰκάξειν κτλ.] ὡραῖα πάντα καὶ ἀττικισμοῦ πλήρη. c- Φ 81 
— [σημείωσαι. «α T 

1ὸ ἡδονῆς κτλ.] σημείωσαι᾽ περὶ ἡδονῆς καὶ ἐφ᾽ ὅσον τις 838 
τὸν ἀπὸ ταύτης καρπὸν δρέπεται καὶ ὅτι μέχρι τοῦ φά- 

ρυγγος καὶ τούτου μηδ᾽ ἐπὶ τεσσάρων δακτύλων μῆκος 

ἐχκτεινομένου. co ἴδ 
δεινὸν οὖν κτλ.] ὡραῖον. «ΟΥ̓ 84 

is — | ἀστεῖον καὶ πλῆρες βωμολοχίας. c- Ὁ 
τεϑηπώς"] (ϑαυμ άσας. c V, 35 
φιλοσόφων xrA.] χρήσιμον. σημείωσαι. c Γ 
ἐπιλίγδην"] ἀντὶ τοῦ ὅσον ἐπιψαῦσαι. «α Ὁ 36 

9. Δημώνακτος βίος. 

8. 4γαϑοβούλου xrA.] φιλόσοφοι οὗτοι κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ 8 

ἀκμάσαντες. περιώνυμοι τὴν ἠϑικὴν φιλοσοφίαν. c- BO 

ἀνίπτοις" γε ποσί] ἀντὶ τοῦ ἀποσχεδιάσας. «ΟΥΜΟ 4 
— ] παροιμία. «ο TV 

Σινωπέα] τὸν Διογένη. — VM Φι 

88 — | τὸν Ποντικὸν Zio γένη λέγει. — B, 
€ , , , ἁμαρτημάτων καϑήπτετο κτλ.] σημείωσαι. c V 1 

περαίνει] l'on uoiver γὰρ τὸ περαίνειν καὶ, τὸ 'vóv! ,GvÀ- 15 

1 ef. Hom. Σ᾽ 104 | 2 pe vu post ἀγροῦ add. Laur. 
51, 30] 6 φιλοσοφεῖν (om. ἦθος) A || 12 τὸ μῆκος A || 16 ϑαυ- 
μάσας scripsi coll. sch. Catapl. 16, Bis Acc. 11; sed τεϑηπότες — 

» δειλιάσαντες. Phot. I 20 οὗτοι τοῖς κατ᾽ B| 22 αὐτοσχεδίως M | 
27 C inc.: ὅτι τὸ περαίνει καὶ τὸν 

Ἵ 
E à 



14 9. Scholia in Luciani Demon. 15—50. 

λογισμὸν τέλειον εἶναι, ᾿ἔχοντα ᾿συμπέρασμα καὶ 'r!, 
αἰσχρῶς «(τινα κατὰ τὰ 'ἀϊφροὸ fci ,ἐνεργεῖσϑαι,. c 

ry? ,B,C'V'gM0OQ 

17 δακτύλιον" φύλαττε] εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἀπέσκωψε" καὶ 
γὰρ δακτύλιος λέγεται καὶ αὐτός. c VBpg MOSQ 

96 ἑνὶ γοῦν ἐρωτηϑέντι κτλ.] ὡραῖον. «ΟΥΟ 
ς , -€ , : , , ? 

400 βασιλεύς use τῇ Ῥωμαίων Ἶ πολιτείᾳ τετίμηκεν] οὐ 
E - , γὰρ ἔδει οὕτως εἰπεῖν ὅτι τῇ Ῥωμαίων ἐτίμησέ μὲ πολι- 

vélo" ἀδιανόητον γὰρ τοῦτο καὶ ἄδηλον, ποίᾳ τινὶ εἶσε- 
᾿ 3 M - 2: c , γράψατο αὐτὸν goerQíc, ἐκ πολλῶν φρατριῶν τῆς Ρωμαίων 

πολιτείας συγκεκροτημένης οἷον Οὐεττίων. Φλαβίων, 4ὐρη- 

λίων καὶ ἄλλων πλείστων᾽ οὐ γὰρ καὶ πάσαις ἐπολιτο- 
, τ » 3 2 nur LA er 2 - » ἄχ zs MOS 

γραφήϑη sig Qv. ἀλλ΄ εἴπερ ἄρας οὕτως ἐχρῆν εἰπεῖν τῇ 
Ῥ, , iG. / , T 7l p er X À Z E ὡμαίων εἰσεγράψατό μὲ πολιτείᾳ᾽΄. ἵνα τῷ πλάτει τοῦ 

3 , , ;| 9 , k)l e ec M 

ἀορίστου περιελαμβάνετο καὶ αὐτός. ἢ ὅτι “Ῥωμαῖον βασι- 

λεὺς ἐποίησέ us'" τὸ γὰρ αὐτὸ καὶ ἐκ τούτου παρεδηλοῦτο, 
ει M 2/54 c E * δ , , er Α 

ὃ χαὶ αὐτὸς ὁ Δημῶναξ ὑπέϑετο διορϑούμενος. ἅμα δὲ 

καὶ σκώπτων ὡς μὴ καϑαρῶς ξλληνίζοντα “Ἕλληνα βουλό- 
μενον εἶναι. co BVMOQ 

46 Πακεδαιμόνιον"] [ἐμ άστιξον yàg ξαυτοὺς ' Δάϊκωνες τελού- 

μενοι xoi! εἰς τοῦτο αὐτὸν ἀπο' σ'κώπτει. c5  V'BCoMOQ 

48 ἀντὶ δὲ τῆς" βακτηρίας xvA] 'sig v0! ἄρραβδον δια- 
Γσ!ύρει ὡς "ze ρείϊσεως δεόμενον. «αΒΦΜΟΩ. Addit O 
(scholio toto ad ὑπερίδου relato): ὅϑεν καὶ τὸ ρει ἐνταῦϑα 
δίφϑογγον γραπτέον, ἄλλως δὲ τ. c 

49 λέοντας] ἱκαὶ γὰρ εἰώϑαμεν τοὺς '&v'Ogslovc εἰς 'λ'έοντας 

ἀπεικάζοντες ᾿οὕτως" λέγειν ἱλέων ἐστίν. «ο'ΒΜΟΒΩ 

80 δρωπακισϑῆναιν xv] ἀντὶ τοῦ τῆς αὐτῆς αὐτὸν ἀξ ίω- 
2 ΤᾺ ΩΣ σον ἀτιμίας, ἧς καὶ αὐτὸς Gol, νῦν ἐπιμέμφεται᾽ ταὐτὸν 

τ 
11 φλαυΐων B| 14 us om. BV | τὸ πλά V || 20 οἱ λάκωνες 

CMO | 21 καὶ κτλ. om. C | 22 dubito, num εἰς fuerit in V | 

ἄραβδον codd. | διασύρει αὐτὸν O | 25 ài O | 26 εἰς λέοῦ B 

10 

15 

20 

25 



9—10. Scholia in Luciani Demon. 50—57, De dom. 1—4. 15 

γὰρ, τὸ πιττοῦσϑαι τῷ δρωπακίξε σϑαι. ἔστε δὲ ἄμφω τὸ 
τὰς τρίχας ToU, παντὸς σώματος ᾿μαδᾶν χρίσματι. c 

V|B,CoMOSQ 
Kvvaíysigov*]| τοῦτο γὰρ Κυναίγειρος πέπονθεν ᾿᾽4ϑη- 58 

5 ναῖος ἐν τῇ πρὸς Πέρσας ναυμαχία πελέκει πρὸς Πέρσου 
τὴν χεῖρα ἀποκοπείς. «. ὙΒΟΦΜΟΩ 

δὸς κτλ.] ἀπέσκωψεν εἰς ᾿Επίκτητον ὡς. οἷς αὐτὸς φιλο- δδ 

σοφῶν οὐχ ὡμίλησεν. ἑτέρους ἐπείγοντα. c- BO 
'"EÀíov*] εἰ γὰρ ὃ ̓ Ελέου βωμὺς οἰκτίρμονας κηρύττει ᾿4ϑη- 51 

i0 ναίους. πῶς ἂν ἀνάσχοισϑε. φησί. τοιοῦτον ὠμὸν πρᾶγμα 

ϑεάσασϑαι: c BVpOSQ 

— ] ὅτε 'Eifov βωμὸς ἦν παρὰ ᾿4ϑηναίοις. πρὸς ὃν of 
καταφεύγοντες ἐσῴζοντο. c» C 

10. Περὶ τοῦ οἴκου. 

15 ὅτι ᾿ἀλέξανδρος ἐν τῷ Κύδνῳ λουσάμενος οὐ μικρῶς ἦἢρ- 1 
ρώστησεν, ὥς φησιν ᾿ἀρριανός [Anab. II 4, 7]. οΟ V9OQ 

Κύδνῳ"] «ποταμὸς, Ταρσοῦ ,τῆς Κιλικίας. c» ,B,K 

— [ ποταμὸς Ταρσοῦ. - E 

— | Στράβων ὃ γεωγράφος [XIV 613] ἱστορεῖ περὶ τούτου 

30 τοῦ ποταμοῦ Κύδνου. ὅτι διὰ ψυχρότητα τὰ πλατυνευ- 

ροῦντα τῶν ξῴων ἰᾶται ἐμβαίνοντα τῷ δείϑοῳ τούτου καὶ 

ἐγχρονίζοντα. -- ΒΥΦΜΟΩ 
νησιώτῃ μειρακίῳ] τὸν Ὀδυσσέως Τηλέμαχον λέγει. «οΟΒ 8 

μεστὸς xrÀ.] ὡραῖον. «α Γ 
35 Φαίδρου] ἐν τῷ Φαίδρῳ vov, Πλάτωνος ταῦτα, ὕπου φησὶ 4 

[280 Β] “νὴ τὴν Ἥραν, καλὴ 5 καταγωγή 145 τε γὰρ πλά- 
τανος ἀμφιλαφὴς καὶ &mo . c9 B 

4 ὅτι xvv. G9. ὧν £v vij — ἀπεκόπει C | γὰρ om. O | ἴ ὡς 
ἣ φιλοσοφῶν αὐτὸς O | 8 ἕτερον ὁμιλῆσαι ἐπείγοντα O || 9 cf. 
sch. Bis acc. 21. Tim. 42 | 11 ϑεᾶσϑαι ΥφΟϑῶ | 17 Ταρσοῦ 

- em. Vat.942 | 19 sch. 15 et 19 coni. Vo (στράβων δὲ) | τούτου B; 
om. cet. | 20 τοῖς παχυνευροῦσι — ἐπικουρεῖ Strab. | 26 καλή 
ys Plat.| 26. 27 πλάτανος αὕτη μάλ᾽ ἀμφιλαφής Plat. 

P 

€ 



10 10. Scholia in Luciani De dom. 4---28. 

x«l οὐκ ἠσχύνετο xrA] φορτικῶς ἄγαν, ἐμπαϑέστατε, 

διεμνημόνευσας τοῦ ἀνδρός. c- B 

9 ᾿ἀρσακίδαις"] ᾿Δρσακίδας τοὺς Περσῶν φησι βασιλεῖς ὡς 

ἀπὸ ᾿Αρσάκου τοῦ παλαιτάτου τὰς γονὰς ἕλκοντας. “Ὁ 

VBCQMOS 

εἰ ἐπαινέσονται κτλ.] σημείωσαι. c Γ 
ἢ σώφρονι κτλ.] σημείωσαι. c T 
8 τοίχων γράμματα] τὰς γραφάς φησιν ἤτοι τὰς ζωγρα- 

φίας. ἐφ᾽ αἷς ἀνθέων καὶ φυτῶν μιμήματα εἴργασται καὶ 

εἴ τι τοιοῦτο ἄλλο. c ΒΥΦΜΩ 

— [ ὅτι γραφὰς καὶ τὰς ξωγραφίας ἐκάλουν. c- € 

17 ὁμοίους κτλ.] σημείωσαι. c T 

φωτὶ κτλ.] σημείωσαι. c TV 
18 Ζημόδοκος xvA.] (μου γσικοὶ παλαιοὶ περιφανεῖς. c» (Β᾽ 

— [ ὀνόματα μουσικῶν τε καὶ μελῳδῶν. c φ 
παντελῶς τυφλὸς κτλ.] σημείωσαι. c V 

19 Γοργόνων" κάλλος] σημείωσαι. ὅτι αἵ Γοργόναι κάλλει 

καὶ εὐμορφία ἐξιστῶσαι οἷονεὶ ἀπελίϑουν τοὺς ἀνϑοώ- 

πους. -᾿οΥΒῦφῷ 
20 ὦτα γὰρ κτλ.] Κανδαύλου λόγος πρὸς Γύγην [Her.18]. «οΒ 
93 ϑεραπεία᾽"] τουτέστιν οἵ ϑεράποντες. of ὑπηρέται. of δοῦ- 

oi. c— OU 

ἐκπεπληγμένοι] μεταβατικὸν τὸ ἐκπλήττομαι. oiov ἐκπλήτ- 

τομαί σὲ ἀντὶ τοῦ ϑαυμάξω σε. «οὐ 
26 τῆς ἀντίϑυρος: ὡς ἀπὸ τῆς εὐϑείας τῆς ἡ ἀντίϑυρ. c 

BCQUO 
98 ὅτι Q)oíov sig Χίον παραγενόμενος πρὸς Οἰνοπίωνα τὴν 

γυναῖχα αὐτοῦ Μερόπην ἐβιάσατο. αὐτὸς δὲ χαλεπήνας 
ς ἐτύφλωσεν αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν. ὃ δὲ ἦλϑεν εἰς Λῆμνον 

3 φασι βασ. ΜΕ; βασιλεῖς ἐκάλουν C | 3 ὡς om. ΟΥ̓ΦΜΒ | 
9 ἐφ᾽ M; ὑφ᾽ cet. 17 6r. D; om. cet. | γοργόνες qo || 20 καν- 
8ólov B | 25 τῆς (ante ἡ) om. Vo | ὅτι ἀ. ὡς ἀπὸ τ. e 
εὐϑείας ἐκλίϑη C || 29 fort. re (cf. Mythog. gr. HI 1 p. 38,8 
Olivieri: ἐκ τῆς χώρας ἐκβαλεῖν)" 

10 

15 
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15 

10—12. Schol. in Luc. De dom. 28, Patr.laud.1—11, Longaev.5. 17 

πρὸς Ἥφαιστον, ὃς ἐλεήσας αὐτὸν δέδωκε τούτῳ ὁδηγὸν 
Κηδαλίωνα, ἕνα τῶν ϑεραπόντων αὐτοῦ᾽ καὶ οὕτως ὑπ᾽ 

? AR , 5 ι 2 ' ' META - 
αὐτοῦ ὁδηγούμενος TÀOt πρὸς ἀνατολὰς καὶ συνέμιξε τῷ 

“Ἡλίῳ καὶ ὑγιάσϑη. c- Vat. 942 

11. Πατρίδος ἐγκώμιον. 

12. ακρόβιοι. 

"Aesi* — γῇ] ἢ γὰρ τῷ κατὰ τὰς πολεμικὰς γυμνασίας 

σχολάζειν τὸ ἀπλεονέκτητον αὐτοῖς περιγίνεται τῶν στοι- 

χείων. ἀφ᾽ οὗ εὐκρασία. ἧς ἔργον ὑγίεια καὶ πολυζξωία" 
ἢ τῷ πρὸς ἀνατολὰς κεῖσϑαι τὴν χώραν τῆς καϑ᾽ ἡμᾶς 
οἰκουμένης, εἶτα πρώτως ἐπιδημοῦντος ταύτῃ τοῦ ἡλίου καὶ 
εἰλικρινεῖ τῇ ἀκτῖνι καὶ ἀκραιφνεῖ μηδὲν ἀπὸ τῆς ἕτέρων 

οἰκήσεως ϑολῶδες διακονουμένου ἐξ ἀέρος καὶ ἀχλυῶδες 

αὑτήν τε παρέχεται τῇ ϑάλψει φυσικῶς οἷονεὶ πεττομένην 
καὶ εὐκρατοῦσαν καὶ τοῖς ἐνοικοῦσι ταὐτὸ τοῦτο ποριζομένην. 
ταύτῃ οἵ μὲν τῷ ᾿ἄρει οἵ δὲ τῇ γῇ τὴν αἰτίαν ἀνατυϑέασι ῃ of μὲν τῷ "4o ῇ γῇ τὴ 
τῆς μακροβιότητος τῶν Σηρῶν. c- Δ Vind. 114 

» x , , , -- , [s » 

20 κριϑίνῳ ] βέλτιστε 4ovsievé, μακάριοι τῷ παντί, ὡς ἔοικεν, 

ὄνον διὰ τὴν κριϑοφαγίαν καὶ τῆς εὐαισϑησίας καὶ τῆς 

μακροβιότητος, εἰ μὴ τῷ μυλῶνι καὶ τῇ ἄλλῃ τῶν ἀνϑοώ- 

9 ἀέρι Lucian. vulg.; lectionem corruptam ἄρεν scholiasta 
explieat (p habet ἄρει, m. post. corr. ἀέρι, ascript.: ἀέρι καὶ 
οὐκ ἄρει, ὥς ys ὃ γράψας ἔγραψε) | 11 ἧς Vind. 114; εἰς A | 
ἡ ὑγεία Vind. 114 | 14 καὶ ἀκραιφνεῖ om. Vind. 114 || 15 δια- 
κονουμένου scripsi (scil. ro? ἡλίου, med. pro act.; fort. autem 
aliud verbum latet); διακονούμενον A Vind. 114 || 16 αὐτήν 
τε Δ: om. Vind.114 | τὴν ϑάλψιν Vind. 114 || 11 εὐκρατοῦσαν 1. q. 
εὔκρατον οὖσαν | 18 ταύτην Vind. 114 | 19 ro? ἔϑνους ante 
τῶν add. Vind. 114 

ScHoLIA IN LvciANUM ed. Rabe. 2 

πόλεων xTÀ.] τὸ παρὸν ἀναπόδοτον ὃν ἐσφάλϑαι δοκεῖ. “ΟΦ 1 
νησιώτης] τὸν Ὀδυσσέα φησίν. c Δ 11 



18 12—13. Schol. in Luc. Longaev. ὅ---28, Ver. hist. I 1—7. 

, , , ' ' -“ c ' cv κατετρίβοντο ταλαιπωρίᾳ. τάχα δὲ διὰ τοῦτο ὁ παρὰ 
, ς , , P , e «| , 

συλλαβήν cor ὁμώνυμος εἰς ὄνον μετέβαλεν, ὃς καὶ πείρᾳ 

οἰκτίστην ἀποφαίνει καὶ ταλαιπωροτάτην τὴν ὄνων ζωήν. «Ὁ 

A Vind. 114 

129 ἐκτήσατο κτλ.] σημείωσαι. c V 
90 Σελευκεὺς ἀπὸ Τίγριος] ἔστε γὰρ Σελεύκεια καὶ ἐπὶ 

Τίγριδι τῷ ποταμῷ. c VUQ 
4 4 

93 ὑγιεινοῦ κτλ.] σημείωσαι. c Γ 

13. ᾿Αληϑῶν διηγημάτων α΄. 

Οὐδὲν ἀληϑὲς κέκτηται ὃ λόγος οὗτος. c OU 
1 ἀσχολουμένοις ] ἠσκημένοις. c ΓΥ͂ 
9 τοιούτοις τῶν ἀναγνωσμάτων xvÀ.] συγγνώμη cot, ὦ 

“Δουκιανέ, ἐπὶ τοῖς παρὰ σοῦ γραφησομένοις ψεύσμασιν, 

&v9' ὅτου ὡμολόγησας ψευδῆ βούλεσθαι γράψαι πρὸς 
ψυχαγωγίαν τῶν ἀναγινωσκόντων. c UQ, 

8 Ιαμβοῦλος] Ἴαμβι ΠΡ VCI Y ANTI: JURE MU 
4 ὁρῶν xrA.] τάχα sig Πλάτωνα ἀποτείνεται πολλαχοῦ μὲν 

καὶ ἀλλαχοῦ μυϑολογοῦντα., μάλιστα δὲ ἐν τῷ δεκάτῳ τῆς 

Πολιτείας [614 A 54ᾳ.] τὰ περὶ τῶν ἐν "Ai0ov διεξιόντα. -ο 
VI9OUQ 

ὅ οὐρίῳ" ἀνέμῳ] εὔρῳ. c T 
ὁ τῇ" ὀγδοηκοστῇ κτλ.] τὰ μὲν πρὸς δαστώνην καὶ εὐημε- 

ρίαν τείνοντα sive ἐγρηγορούντων ἐνθύμια εἴτε καὶ καϑευ- 

δόντων ἐνύπνια κενὴν μακαρίαν οἵ παλαιοὶ κατεφήμισαν. 

ταὐτὶ δὲ τὰ σὰ τί ἂν καλέσοιμεν. “ουκιανέ. πολλὴν καὶ 5 
μακρὰν ἐπερχόμενα ταλαιπωρίαν καὶ ψυχῆς ἄσην; ἢ λοιπὸν 
δίκαιον καλεῖν αὐτὰ κενὴν κακοδαιμονίαν; c- [φ 

7 ἐνιαχοῦ] ἔν τισι τόποις. c S 

2 πεῖραν Δ | 10 Patriae encomio haec subscr. U | 11 paene 
evan. Γ m. 1, sed ductum litterarum secuta est m. 3 | 13 ἐπὶ 9; 
καὶ U | γραφομένοις πράγμασιν U || 14 ψεῦσαν 9 | 11 ταῦτα pro 
τάχα [ || 23 cf. sch. Nav. 12; Hermot. 71 

10 

15 
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13. Scholia in Luciani Ver. hist. I 7—21. 19 

&bsovijc*] εὐμήκης. c 8 
καὶ δύο κτλ.}] εἰς Ὅμηρον ἀποσκώπτει διὰ τοὺς λωτο- 8 
φάγους Ὀδυσσέως ἑταίρους ταῦτα μυϑοποιήσαντα [198]. «ο 

γφοϑθῷ 
5 Κεγχροβόλοι] οἱ τοῖς κέγχροις λιϑάξοντες. c S 13 
ἄρκτου] ἄρκτος ἐστὶν ἐν τῷ οὐρανῷ ἐξ ἀστέρων, ἣν καλοῦσι 
καὶ ἅμαξαν, καὶ ὃ μὲν Ὅμηρος [X 487. ε 273] μίαν λέγει, 
"Agerog [Phaen. 36] δὲ δύο, τήν cv' “Ἑλίκην καὶ τὴν. 
Γχυνόσουραν. c- 'S'K 

10 πελτασταί] μικροῖς ἀκοντίοις μαχόμενοι. c S 
δίπλεϑοος] τὸ πλέϑρον ἔχει πόδας o', πήχεις &&g. c. 16 

[VSQ 
ἐχόμενοι] σημαίνει τὸ ἐγγύς. «α S 

σείριον τὸν ἀστέρα λέγει τὸν κύνα καλούμενον. σείριον 
16 δὲ λέγουσιν αὐτὸν διὰ τὸ ἀπὸ τοῦ καύσου τοῦ ἀπὸ τῆς 

ἐπιτολῆς αὐτοῦ σεσηρέναι τοὺς ἀνθρώπους. c RVpOSQ 

γαλαξίου"] ὃ κύκλος ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ ἀπὸ νεφελῶν ὡς 

γάλα φαινόμενος. c- ὃ 

ὄνοι "] γόης. τερατολόγε᾽ οἷς οὐ παρῆσαν ὄνοι (οὐ γὰρ 17 
30 ἐπεσημήνω τοῦτο). πῶς σαλπιγκταῖς τοῖς οὐχ ὑποῦσιν 

ἐχρῶντο; c— V9OQ 
Ὅμηρος κτλ.] τὸ σκῶμμα εἰς Ὅμηρον. c 9 

τοῦ Ῥοδίων κολοσσοῦ ἐξ ἡμισείας] τριάκοντα πήχεων" 18 
ἑξξήκοντα γὰρ ἦν ὅλος ὃ κολοσσὸς πήχεων. c ΓΥΦΟΒΩ 

35 — |] ὅτι ὃ Ῥοδίων κολοσσὸς ἑξήκοντα ἦν τὸ ἀνάστημα πή- 

χεων. c € 

ὁμήρους] ὅμηρά εἰσι τὰ διδόμενα ἐπὶ ἐλευϑερίᾳ τῶν κατα- 19 
σχεϑέντων. c S 

συνθήκας] συνθήκη λέγεται σχέσις ὗπο, συμβουλὴ καὶ ἡ 
80 πάρα, ὥσπερ καὶ slow,  ,. c S8 

εὐθὺς" xrÀ] σημείωσαι διὰ τὴν σύνταξιν ὥφειλε γὰρ 91 

3 μυϑοποιήσαντα S; μυϑοποιήσαντος Vo; μυϑολογήσαντα 
-. OUQ | 15 cf. sch. Vit. auct. 16 | καύσωνος V | 31 σημείωσαι 
. om. [OS8Q 
] * [ 2 

& 



920 13. Scholia in Luciani Ver. hist. I 21—830. 

οὕτως “εὐθὺς δὲ τοῦ τείχους καϑαιρεϑέντος ἡμᾶς vovg 

αἰχμαλώτους ἀπέδοσαν᾽. ἀλλά φαμεν. ὅτι. ἐπειδὴ ἱστορία 
τὸ προκείμενον, φεύγει τὸν πλαγιασμὸν σαφηνείας χάριν. c 

pPvoso 
δώσειν πρὸς γάμον κτλ.] τὴν τοῦ Γανυμήδους αἰνίτ- 

τεται ἁρπαγήν. ἣν of “Ἕλληνες μυϑολογοῦσιν. c 8 
99 γάμοις] ἀντὶ τοῦ γυναιξίν. - VOS 

ἐν ταῖς γαστροκνημίαις] τοῦτο τὰ περὶ τὸν Διόνυσον 

αἰνιττόμενος καὶ τῆς ὠδῖνος καταγελῶν τοῦ Διὸς τέϑεικεν. c 
b. cf. 98 

γένος" κτλ.] εἰς τοὺς Σπαρτοὺς λεγομένους ἀποσκώπτει 

τοὺς ἐκ δρακοντείων ὀδόντων ἐκφύντας. c ΦΟΒῺ 

98 λάπτουσι τὸν educ τ πε. καπνόν] Ἡφοδότου 

διασύρει τὸ fet Σκυϑῶν αὐτῷ ἱστορούμενον [4, 75] περὶ 

τῆς βοτάνης. ἧς καιομένης τοῦ ἐνθυμιωμένου καπνοῦ 
σπῶντες of περικαϑήμενοι Σκύϑαι τὴν πυρὰν μεϑύειν ὡς 

ἀπὸ οἴνου λέγονται. c VROUQ 
ἰγνύαις"] ὅτι οὐ μόνον ἰγνύα ἡ εὐϑεῖα εἴρηται ἀλλὰ καὶ 

ἰγνύς. ἀφ᾽ οὗ καὶ νῦν εἴρηκε "eig ἰγνύσιν᾽. c VCOSUQ 
— ] yo. καὶ ἰγνύσιν ὡς ἀπὸ τῆς ἡ ἰγνύς᾽ οὐ γὰρ μόνον 

τὸ 3| ἰγνύη εἴρηται. co Q 
γαστροκνημίαν"] γαστροκχνημία λέγεται τὸ ἐξόπισϑεν τοῦ 

καλάμου τοῦ σκέλους. c OVSUQ 
94 κλειστὴ κτλ.] εἰς τὸ ὑπό τινων περὶ τῶν ϑαλαττίων 

σελαχῶν ἱστορούμενον διαπαίξει. c VOUQ 
80 ἔοεκε κτλ.] σημείωσαι. c T 

τῶν παρ᾽ ἡμῖν Dems. ὑψηλοτέρους] ἐν τῷ Περὶ 
τῆς IUIS ϑεοῦ [28] μέμνηται τῶν φαλλῶν τούτων, ἐφ᾽ 

ὧν καί τινὲς ἀναβαίνουσι λόγῳ ἀσκήσεως. εἰσὶ δὲ οἵ 
φαλλοὶ οὗτοι τριακοσίων ὀργυιῶν τὸ ὕψος. co VR OSUQ 

2 φαμεν ὅτι om. VOSQ | 18 V text. ἐγνύαις, scholiasta 
superscr. ἰγνύσιν εὕρηται C || 19 ἡ iyvós V | καὶ νῦν om. C | 
slonroL [ἢ in corr., C; yo. εἴρηκε, V || sch. 19 cum 22 coni. V 
(γαστροχνημία δὲ) [ 28 λόγῳ post ϑεοῦ add. V 

25 
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13—14. Scholia in Luciani Ver. hist. 1 32—42, II 1—14. 91 

πυρεῖα] τοὺς πυρεκβολίτας λίϑους λέγει. c VCOg OSUQ 32 

κορύϑων"] τὸ τοῦ Ὁμήρου [E 4] διαγελᾷ περὶ Διομή- 40 
δους τὸ 

“δαῖέ οἵ ἐκ κόρυϑός vt καὶ ἀσπίδος ἀκάματον mg .c- 
δ VpOSUQQ 
subseript.: 4Διώρϑωσα ἐγὼ ᾿Ζ4λέξανδρος ἐπίσκοπος Νικαίας 42 

τῆς κατὰ Βιι)ϑιυνίψωαν μετὰ ᾿Ιακώβου τοῦ jr του ἀδελ- 
φιοῦ, καὶ μητροπολίτου “αρίσσης. c [2] 

14. ᾿Αληϑῶν διηγημάτων β΄. 

10 ἀρξάμενοι κτλ.] βαβαὶ τοῦ ψεύδους. - OUQ 1 
πῦρ" xrÀ.] εἶτα. βωμολόχε,. οὐκ ἔμελλεν ὃ πάγος ϑαλπό- 

μενος τῷ πυρὶ εἰς ὕδωρ αὖϑις μεταποιεῖσϑαι; καὶ πῶς 

οὐχὶ κατακλυσϑέντες τέλεον ἀπωλώλειτε; ὥστε ἀπίϑανος ἡ 

πλάσις παρὰ τὸ τῇ φύσει σου πρόσφορον. c- VOUQ 
16 εἰκοσιπέντε τὸ περίμετρον scholion legi non pot- 8 

erat. c» Γ 

[e^] 

περιεκέχυτο"]} ἀντὶ τοῦ περιεῖχεν. περιείληφεν, περιέβαλ- ὅ 
Àev, περιελίμναξεν. c VOSUQ 

αὕτη" κτλ.}] εἰς τοὺς xc«9' ἡμᾶς ὃ γόης ἔοικεν ἁγίους 11 
30 προφήτας διαπαίξειν, ἐφ᾽ οἷς οὗτοι περὶ τῆς “Ιερουσαλὴμ 

ἐν ἐσχάταις ἡμέραις συνενεχϑῆναι ἀλληγορικῶς διεξῆλϑον. c 
vOoSsQ 

νύξ Ὁ] 'eic τὰ ὑπὲρ Θούλην τερατοἶ λ'ογούμενα ἐπισκώπτει. c 12 
ὙΠΟ 

35 ἄρτον ἢ] τὸ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς διακωμῳδεῖ. c- 18 
VOSUQ 

διακονοῦνται") τὰ περὶ Βραχμάνων τερατολογούμενα τῶν 14 
᾿Δσσυρίων διασύρει. c VOUQ 

1 ὅτι πυρεχβολίτης λίϑος λέγεται C | 7 non erat scriptum 
φιλτάτου || 17 περιείληφεν Hes.; ὑπείληφεν VS; om. OU | 
20 Apocal. 21, 18sq. coll Esai. 54, 11 cet. | 23 εἰς vix erat 
in V | 27 εἰς τὰν 



29 14. Scholia in Luciani Ver. hist. II 17—23. 

17 ἐθεασάμην] κατὰ κοινοῦ τὸ ἐθεασάμην. c» V 
18 Στωικῶν] οἷα φὴς περὶ Στωικῶν, ἄνϑρωπε. c- Q 

— [ σημείωσαι. ᾿ Στωικῶν ᾿ς gel. p T. 

᾿καδημαϊκούς] οὐκ ἀκριβῶς ἄγαν τοὺς ᾿Δκαδημαϊκοὺς 

τοῖς ᾿Εφεκτικοῖς συνάπτεις, ZAovxixvé. c— VIgOUQ 

19 μίσγονται μὲν ἀναφανδόν] Ἡρόδοτον [2, 101] κωμῳδεῖ 

Ἰνδοῖς τοιοῦτον γίνεσϑαι ἱστοροῦντα. co S 

5 μήν] ἀντὶ τοῦ ὄντως δή. -- VOUQ 

Πλατωνιπκώτατοι] '᾿διὰ' τὸ λέγειν τὸν Πλάτωνα [Reip. V 

451 C] κοινὰς εἶναι τὰς yv ναῖκας". co 'S'K 

90 xeveyivocxov*| σημείωσαι διὰ τὴν σύνταξιν" τὸ γὰρ κατα- 

γινώσκω γενιπῇ συντάσσεται οἷον καταγινώσκω σοῦ τῆς 

φλυαρίας. ὃ δὲ πρὸς αἰτιατικὴν ἀπέδωκεν “χατεγίνωσπον 

τὴν ψυχρολογίαν. ἤτοι οὖν ᾿Δττικῶς οὕτως συνέταξεν --- 

αὐτοὶ γὰρ καὶ ἐπὶ ἄλλων πολλῶν τοῦτο φιλοῦσι ποιεῖν τῇ 

κοινῇ ἐναντιούμενοι συνηϑείᾳ --- ἢ τὸ καταγινώσκω ἀντὶ 

τοῦ διαγελᾶν ἢ διασύρειν εἴληπται. co VCKOSUQ 

τυφλός] ἱστορεῖ γὰρ τοῦτο Ἡρόδοτος ἐν τῷ περὶ τοῦ 

Ὁμήρου βίῳ [c. 8. Biogr. ed. Westermann, p. 4]. -- VOQ 

5 

10 

15 

99 πυγμὴ δὲ ἴση κτλ.] τάχα διὰ τὸ πληγαῖς βάλλεσϑαι τοὺς 50 

πυγμάχους, ὃ ἐκεῖσε ἀργόν, παρ᾽ ὅσον ἀπαϑὴς ὁ ἐν Aidov 

βίος ἅτε σωμάτων ἀπηλλαγμένος. ce VgOUQ 

93 Σωκράτης" κτλ.) τὰ περὶ Σωκράτους ἱστορούμενα δια- 

σύρει. co VOUQ 

παράδεισος] τινὲς τῶν ἄκρως βουλομένων ἑλληνίζειν εἰς 95 

τὸ νόϑον τῆς “Ἑλληνίδος φωνῆς ἀποπέμπουσι τὸ παρά- 

δεισος ὄνομα. co VOUQ 

4 cf. sch. Icarom. 25 | V fort. £v vel παρ᾽ ᾿Ινδοῖς || 10 fort. 
δεῖν εἶναι | 11—12 γινώσκω OV | 11sq. ὅτε τὸ γινώσχω γεν. — 
φλυαρίας. οἱ δὲ ἀττικοὶ πρὸς αἰτιατικήν, cet. omiss., C | 18 καὶ 
pro πρὸς V | 16 καταγινώσκειν SK | 17 γελᾶν V | 18 cf. sch. 
Gall. 6 | περὶ VOQ; om. Pal. 174. Vat. 76 | τοῦ om. OQ || 20 sch. 
ad παγκρατίου relat. V | 22 ἀπηλλαγμένων φ 
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35 

14. Scholia in Luciani Ver. hist. II 25—38. 93 

ἐπεὶ καὶ τὸ ἐπινάζει τὸ ἐφέλκεται σημαίνει. c VOOSUQ 
, τὰς 9 - e 2 ἄλλ € ' c , παρήμην] οὐ παρῆν, ὡς ἐν ἄλλοις κεῖται καὶ ἡ τέχνη 

ξητεῖ. c9 V 

ἐποτνιώμην ] ἠνιώμην. c V 

μείνας" κτλ.}] ἐνήλλαξε τὴν σύνταξιν τὸ μέν τι ταύτης 
κατὰ τὴν κοινὴν χρησάμενος. τὸ δὲ καὶ ἀττικίσας᾽" κοινὸν 

Mi a M € , , , M € , 9 2 M MI * 

uiv γὰρ τὸ ἱμείνας ἐκείνην τὴν ἡμέραν", Arrwxóv δὲ τὸ 
tox 2 , , ki ji M P! E 3 , , rr τῆς émiovoqg. ἦν δὲ καὶ τὸ πρῶτον "rrxóv, εἰ οὕτως 

* δι ΙΝ 
εἶπεν ἱμείνας ἐκείνης τῆς ἡμέρας᾽᾽ τὸ γὰρ ἐπὶ μέρους 
λέγειν ᾿Ζττικόν. co VOSUQ 

μεγίστας" ἁπασῶν τιμωρίας ὑπέμενον of ψευσά- 

μενοι] εἶτα σοί, βωμολόχε. γόης. τί ἐποφείλεται τούτων 
ἕνεκεν: c VIOUQ 

μήκωνες] καταλλήλως ταῦτα ἐπλάσατο περὶ τὴν τῶν ὀνεί- 
ρων πόλιν, καϑότι ὑπνωτικὰ ταῦτα τὰ φυτὰ καὶ ναρκω- 
τικά. c FVOSQ 

δύο" uiv πρὸς τὸ τῆς Βλακείας πεδίον κτλ.] ἄγαν 
2 , hi V - , , 93 , 

ἐμφρόνως πρὸς τὸ τῆς Βλακείας πεδίον ἀποκλίνειν πε- 

πραγμάτευται τὰς δύο τῆς ὀνείρων πόλεως πύλας καὶ 

τούτων τὴν μὲν σιδηρᾶν εἶναι καὶ καρτεράν, τὴν δὲ κερα- 

μίνην καὶ πολὺ τὸ εὔϑρυπτον καὶ σαϑρὸν ἔχουσαν. ἐπεί 

τοι καὶ αἵ ἐλπίδες τοῖς ἀργοῖς καὶ βλακώδεσι καὶ ῥαϑύ- 

uoic αἵ μὲν πάντῃ κατὰ τὸ καρτερὸν καὶ ἀμετακίνητον 
2 /, * » * usb. , - cr 

ἐντίκτονται καὶ οὔποτ᾽ ἂν μεταβάλλεσϑαι πεφυκυῖαι, ὅσοις 

περιουσία ἀνοίας τὸ τοιοῦτο πάϑος ἐνίδρυται, τοῖς δὲ καὶ 
ἑτακινηϑείη ἂν τὸ τῶν ἐλπίδων ἀστάϑμητον. ὅσοις τῷ μετακινηϑείη μήτον, : 

1 d C; om. OS; V (praemissis οὕτω δεῖ γράφειν ἐπινῶς, 

ἀλλ οὐκ ἐπιμανῶς): σημαΐ δὲ τὸ ἐπ. κτλ. | 2 cf. Hes. ἐπινήαται" 
ἐφέλκεται (M. Schmidt adnotat: *'ineptit schol. Lucian.^") || 6 τὸ 
μέντοι V; τὸ μέν τι cet.; aut τῷ μέν τινι exsp. aut ταύτῃ || 8 ἀτ- 
τικῶς V || 9 ἀττικῶς OUQ || 18 τίς Γ | 19 πρὸς φ (cf. Luc.); 
x«l V; sig Vat. 76. Pal. 174 | ἐκκλίνειν q | 24 παντὶ V 

ἐπινῶς"] σημείωσαι᾽ ἀντὶ τοῦ ἐφελκυστικῶς, δρμητικῶς᾽ 25 

27 

29 

31 

99 



94 14. Scholia in Luciani Ver. hist. II 33—47. 

, - » , ? , M ἰδ τ περιλοίπῳ τῆς ἔμφρονος γνώμης ὀψέ ποτὲ τοῦ κάρου ἀνε- 
- M M , , - 

veyxelv περιγίνεται καὶ τῶν τοιούτων ἀπαλλαγῆναι ματαίων 

φροντίδων᾽ φιλεῖ γὰρ ὡς ἐπίπαν καταλλήλως τῶν φρον- 

τίδων καὶ τὰ ἐνύπνια παρακολουϑεῖν. ἄλλως τε καὶ κερα- 
, M , 2 , S rod 21x i] ' - μίνην τὴν πύλην ἐκείνην ἀνέπλασεν. Óv ἧς τὰ φοβερὰ τῶν 5 

5, , , 1 ΄ z^ We DH - C ι 
ἐνυπνίων διέρχεται καὶ φρικώδη" ἅμα γὰρ τῷ ὕπνῳ καὶ 

E) ^ |» » M A M .] ,tC E * 

αὐτὰ ὀΐχεται. ἔστι δὲ καὶ πλοῦτος καὶ δόξα τοιαῦτα καὶ 
A ? rr LA A ' - - ? E M 

τὰ 4X«0' ὕπνους ἄλλα, τὰ μὲν δυσχερῆ τῷ ἀνιῶντι καὶ 

πρὸς ἀμνηστίαν εὔκολα. τὰ δὲ τερπνὰ καὶ ἐράσμια τῷ Qo5 xig) 3 9 di oup 5 
? / , 

ἤδοντι καὶ εὐφραίνοντι ἐμμενετικά τε καὶ ἀναπόβλητα. c Vo 10 

ἐκείνῳ ἢ] τουτέστι τῷ ἀλεχτρυόνι. c5 Ὁ 
Καρεῶτιν] ἀπὸ τοῦ κάρου τοῦ ἐπιγινομένου τοῖς ὑπνοῦσι 
τὴν πηγὴν καταλλήλως ὠνόμασεν. c- Γφ 

84 αὐτῶν μέντοι κτλ.] τὸν Ὁμηρικὸν διαπαίξει ὄνειρον. « S 

81 ἀγχωμάλως] ἴσως, ὁμοίως. c S 15 
38 πληρώματα] πλοῖα. c— S8 
40 ἐλάϑομεν ὃ] ἀντὶ τοῦ ἀνεπαισϑήτως. «. VOMQ 

ἁδρότερον] ἁδρὸς ὃ χονδρός. c S 
41 ἱστός] εἰς τὴν ᾿δαρὼν ῥάβδον ὃ παιγνιήμων διαπαίζει. c- 

VOD 30 
49 ἄβυσσον] ἀντὶ τοῦ ἄπειρον ἔχον βυϑόν. -- VMOQ 
48 χάσματι xr] τάχα ὃ κενολόγος εἰς Μωσέα καὶ τὴν 

᾿Ερυϑρὰν ϑάλασσαν διαστᾶσαν κρειττόνων ἐπιπνοίᾳ ἐπι- 
σκώπτων αἰνίττεται. c VFTOQ 

44 ἀτιμωρήτους] ἀντὶ τοῦ ἀβοηϑήτους. «οὉ 25 
45 ποδεῶνας] ὡς ἐπὶ κωδίου τὰ ἄκρα τῆς ὀϑόνης ποδεῶνας 

εἴρηκε παίζων κἀνταῦϑα. c OVSQ 

47 ad fin.:: καὶ τὸ τέλος ψευδέστατον μετὰ τῆς ἀνυποστάτου ς μετὰ τῆς 
ἐπαγγελίας. «οΟΒΌΩ 

1 fort. ἐκ τοῦ || 8 φιλεῖ --- φροντίδων om. q | exspectes 
ταῖς φροντίσι | " ἔστι scripsi; εἰ γῳ || 8 ὕπνους, ἀλλὰ edit. | 
9 πρὸς φ; εἰς V || 14 cf. Hom. B 6 οὖλον ὄνειρον || 21 sch. ad 
ἤπειρον relat. V; at cf. Phot. Ath.: ἄβυσσος" 7, πέρας μὴ ἔχουσα 
διὰ μέγεϑος xvÀ.| 26 xoóío V 



14-- -16. Schol. in Luc. Ver. hist. II 47, Cal. non cred. 1—8. 25 

subseript.: Διώρϑωσα ἐγὼ ᾿Δ4λέξανδρος ἐπίσκοπος Νικαίας 
τῆς κατὰ Βιϑυνίαν μετὰ τοῦ οἰκείου ἀδελφοῦ ᾿Ιακώβου 
τοῦ μητροπολίτου “αρίσση;ς,. c- b, 

15. Περὶ τοῦ μὴ ῥᾳδίως πιστεύειν διαβολῇ. 

5 ἐπηλυγάζουσα"] ἀντὶ τοῦ ἐπισκιάζουσα καὶ ἐπικρύπτουσα 1 
xal ἐπισκοτίξουσα᾽ ἠλύγη γὰρ ἡ νύξ. c- A 

ὅτι ἀνάστατοι λέγονται μὲν καὶ οἵ τεταραγμένοι. λέγονται 

δὲ καὶ of μέτοικοι. c- Vat. 942 
συνωμοσίας] ἡ μετὰ ὕρκου φιλία. «ο Δ 2 

10 κεκοινωνηκὼς τῶν ὅλων] δηλονότι πραγμάτων. τῆς ἐἔπ- 

αναστάσεως τῷ Θεοδότα. ——- ΓΥ̓ΦΜΟΩΔ 
κάρτα] σημείωσαι, πῶς τὸ κάρτα κεῖται. c- ΦΜΟΩΔ. 8 

Addit Δ: λίαν, μεγάλως. “Ὁ 

πάνυ] κάρτα. «ΟΥ̓ 
15 ξαδεν: ἤρεσκεν. c- ΔΥΦΜΟΩ 

τὸν ἀχάριστον κεκραγὼς xrA.] σημείωσαι σύνταξιν. c- Δ 
ἐν δεξιᾷ κτλ.] σημείωσαι. c [ΕΥ̓ 5 
τὰ ὦτα — τοῖς τοῦ Μίδου προσεοικότα] περιεργότε- 

Ἁ - , - ? - , ' e * - 

ρον γὰρ τοῦ Μίδου τῇ ἀρχῇ κεχρημένου καὶ ὑπὲρ τοῦ 

0 πάντα μανϑάνειν πευϑῆνας ἔχοντος κατὰ πάσης τῆς ἀρχῆς 

αὐτοῦ ἐμυϑολόγησάν τινες τῶν ἀρχομένων. ὡς ὄνου ἔχοι 

ὁ Μίδας ὦτα. ἢ ὅτι μακρὰ ὦτα ἔχει. διὸ καὶ τὰ μήκιστα 

γινόμενα ἀκούει. ἢ ὅτι καὶ ὃ ὄνος τὸ ζῷον οὕτως εὐήκοον 
ὡς καὶ τῶν λανϑανόντων ψόφων αἰσϑάνεσϑαι. co Υίφδ 

35 περιηγητής ἢ] ἀντὶ τοῦ ἑρμηνεύς. —— RVMOQ 
, M 1 € - ς » IT φέρε δὴ καὶ ἡμεῖς xrA.] ὡραῖον. —— V 6 

93 ΓΞ 2 ' LE M oc , , ἀμερεῖς ἢ] ἀντὶ τοῦ μηδὲ ἕν μέρος κατειληφυίας. c 8 
[VpMOSQA 

5 cf. sch. Jov. trag. 8 | 15 ἀντὶ τοῦ 5o. VO || 19 γὰρ 
om. V | 20 καταμανϑάνειν A | 21 ἔχει ^9 || 24 τῷ ψόφῳ A || 
25 ὁ éogu. V et (om. ἀντὶ τοῦ) MO 



96 15. Scholia in Luciani Cal. non cred. 8—17. 

μήτε δίκην xvÀ.] Φωκυλίδου [v. 87 Bergk. P. L. ed. IV]. ὦ 
[MOSQA 

ἄμφω" μῦϑον] ᾿Ζττικὸς σολοικισμός. c MVOQA 
ὀργῇ ] αὐτό που τὸ ὃν gácxsig, “ουκιανέ. c VOQA 

0 ἴδοι --- διαβολῶν ὑποϑέσεις] ὡραῖον ὅλον. c A 

διαβολῶν ὑποϑέσεις κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. -- EVMO 
ἔνϑα ὃ μὲν κτλ.] οἷον τοῦτο εἶπας ἀληϑέστατον. c) VOQA. 
Addit Δ: ἄνϑρωπε. c» 

12 ὕσπληγος"] ὅτι ὕσπληξ οὐχ ὃ τόπος μόνον λέγεται ἀλλὰ καὶ 

0 σιδηροῦς ὀχεύς. ὃν νῦν λάμναν φασίν. «οὙΣΟΦΜΟΒΩΔ. 
Addit Δ: ἐνταῦϑα μὲν τὴν ἀφετηρίαν, σημαίνει δὲ xoi 
φραγέλλιον καὶ βούκεντρον καὶ μύωπα. ce 

ἐλπίδα ἐπὶ κτλ.] σημείωσαι σύνταξιν. «ο A 
14 Στρατονίκη] τὴν Σελεύκου Στρατονίκην λέγει, ἧς ὃ υἱὸς 

Σελεύκου ᾿Αντίοχος ἐρασϑεὶς πείϑει τὸν πατέρα ταύτης 

παραχωρῆσαι τῷ υἱῷ. πείϑει δὲ νόσῳ ἁλοὺς καὶ πρὸς 
αὐτῷ γεγονὼς τῷ ϑανεῖν διὰ τὸν πρὸς τὴν Στρατονίχκην 
iet ἐν ἀμηχανίᾳ γὰρ τοῦ πατρὸς dao a Σελεύκου 

διὰ τὸν υἱὸν "Avríoyov, εἶτα σοφίᾳ τοῦ ἰατροῦ γνωσϑέντος 
τοῦ παραιτίου τῆς νόσου τοῦ ἔρωτος, ὑπεξέστη ταύτης 
ὃ πατὴρ τῷ υἱῷ. c VboA 

Φιλόξενος κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. c VM 
φιλόϑεον xrÀ.] ὡραῖον. c- Γ 

1ὅ ἀληϑεῖξ)] οὕτω γραπτέον δίφϑογγον. c» Ὁ 
16 ὅτι ὕδωρ κτλ.] ὡραῖον. «ο Γ 

ταραντινίδιον] ϑέριστρον λεπτὸν καὶ διαφανὲς ἱμάτιον 
οὐ πάντως πορφυροῦν. co Δ 

17 μεγαλουργίᾳ Ἐ] εἰρωνεία. c F.A 
εὐθὺς κτλ.] τοῦτο καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν γέγονε καὶ τὴν βασιλέως 
Θεοφανὼ ἐξεμάνη πᾶς γυναικείᾳ μανίᾳ ἁγιοποιῶν. c» Δ 

1ὅ αὐτῆς A | 16 αὐτῶ pro τῷ vio Par. 2662 | 19 ἐρασι- 
στράτου post σοφίᾳ add. Laur. 57,13 || 26 cf. sch. Dial. mer. VII 2 || 
27 οὐ πάντως πορφυροῦν, ὡς τινὲς ὑπέλαβον κτλ. Phot. | 29 βα- 
σίλισσαν Barocc. 56 

10 

15 

25 



15. Scholia in Luciani Cal. non cred. 17— 27. 91 

ὑπολαμβάνοντες] ἀντὶ τοῦ πιροσ)λαμβάχνοντιες. c- VT, 
MOSUQA. Addit Γ: ἢ ἐκδεχόμενοι. “Ὁ 

τὴν ᾿Δλεξάνδρου — προσεξέκαιον: ὡς ὃ μάγιστρος Σλο- 
χάκας Δέοντα τὸν βασιλέα ἐξεβάκχευε περὶ Θεοφανοῦς πολλὰ 

5 καὶ τερατώδη διεξιὼν ἐνύπνια ἅτε καὶ xm, ἵνα μόνον 
εὐδοκιμοίη. ψευδόμενος. c» Δ 

τότε καὶ ᾿4γαϑοκλῆς κτλ.] σημείωσαι. —— [ VM 18 
ἡ γοῦν κολακεία κτλ.] ὡραῖον. c- Γ 19 
— ] σημείωσαι. ὡραῖον. «ΟΥ̓Μ 

10 ἀναπετῶσαι κχτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. c- VV 21 

ἁψίκορον] παρὰ τὸ ἄψ. ὃ σημαίνει τὸ εὐθέως. καὶ τὸ 
κόρος. τὸ εὐθέως κόρον λαμβάνον καὶ ταχέως πληρού- 
μενον. “Ὁ 
οὐ γὰρ οἶδα ὅπως] καινοπρεπὲς τὸ σχῆμα. c ATVMQ. 

1; Addit Δ: “οὐκ οἶδα γὰρ ὕπως᾽ τὸ κοινὸν καὶ καϑωμιλη- 
μένον. “Ὁ 

ὃ μὲν οὐκ κτλ.] πέπονθα τοῦτο ἐγώ, ὦ ϑεία δίκη καὶ 98 
πάντα εἰ καὶ μὴ πρὸς βραχὺ νικῶσα ἀλήϑεια. c OA 

τέλος] διὰ πείρατος κατὰ τὸν Κυρηναῖον. c- O 
3) πολλάκις" κτλ.) οἷον ἡδὺ mxveic, “Δουκιανέ, κατὰ τῆς 94 

καρδίας ὥσπερ ἀστρατείας καὶ μύρου παρὰ πᾶσαν ὑπό- 

νοιαν νῦν ἀληϑεύων. c VIOQA 
παρ᾽ αὐτοῖς xrÀ.] σημείωσαι. ὡραῖον. c ΓΥ͂ 25 
διαβολῶν] εἰς τὸν ᾿Ιωσὴφ αἰνίττεσϑαί μοι δοκεῖ. c- VOQA 96 

356 νεανίας] Βελλεροφόντης. c- A 

Θεμιστοκλέα] ἐχϑρὸς ἦν ἀεὶ Θεμιστοκλέους ᾿Δριστείδης. 97 
διὸ καὶ σὺν αὐτῷ πρεσβευτὴς πεμφϑεὶς ᾿Δριστείδης 'Bov- 

λει. φησίν, ᾿ἐπὶ τῶν ὁρίων, Θεμιστόκλεις. τὴν ἔχϑραν 

1 εὖ λαμβάνοντες SUQ 4 Δέοντα Solanus; λέγεται 
ὄντα A || 5 ἐνύπνιά τε Brinkmann | 19 non intellego || 21 ἀσταρ- 
τίας codd.; er. Sophokles, Greek Lex. s. v., coll. Arist. Pac. 525* 
(olov δὲ πνεῖς, ὡς ἡδὺ κατὰ τῆς καρδίας, γλυκύτατον ὥσπερ 
ἀστρατείας καὶ μύρου) ἢ 24 ἐκ τοῦ Δ || 26 sch. p.28, 3 et 27, 26 
coni Vq ordine inverso (ἐχϑρὸς δὲ) [| 37 καὶ om. C | βούληι T | 
28 ὁρίων OS; ὀρέων cet. 



98 15--10. Schol. in Luc. Cal. non ered. 27—32, Iud. voc. 2—8. 

ἀπολείπωμεν᾽ ἂν γὰρ δοκῇ, πάλιν αὐτὴν ἐπανιόντες &va- 
ληψόμεϑα". c ΓΟΥΦΜΟΒΩΔ 

φιλοτιμίας" ὑποκεκνισμένος) τὸ λόγιον τοῦτο τὸ ταύ- 

της ὑποκεκνισμένος ἀντὶ τοῦ διὰ ταύτην διαφϑονούμενος 

αὐτῷ. c- VpMOSQA 
30 τί ovv xcA.] σημείωσαι. ὡραῖον. c ΓΥ͂ 
89 subscript.: ΖΔιώρϑωσα ἐγὼ '"Aiítavógog μετὰ Θεοδώρου 

διακόνου τοῦ ἡμῖν ὑπηρετοῦντος. ce le 

10. Δίκη συμφώνων τοῦ σίγμα πρὸς τὸ ταῦ, 
ὑπὸ τοῖς ἑπτὰ φωνήεσιν. 

92 καταίροντος ἢ] χκαταπλέοντος. κατερχομένου. co V 

παρήκουον] ὅρα τὸ παρήκουον. co Q 

οὐκ ἀγαπῶν "] οὐκ ἀρκούμενος. c TVpMQ 
ἐν ἴσῳ δὲ κεῖσϑαι τοῦ φόβου] ἀντὶ τοῦ διηνεκῆ κε- 
χκτῆσϑαι τὸν φόβον μηδὲν πλεονεκτούσης τῆς ἀφοβίας ἀλλ᾽ 
ἐν ἴσῳ ταλαντευομένης τῷ φόβῳ. —- RVpMOQ 

4 κισήρεως" καὶ κεφαλαργίας] xcu γὰρ τινές φασι 

καὶ κεφαλαλγία. c VRMOQ 
γναφείῳ "] κναφεῖον μὲν γὰρ γράφεται. γνάφαλα δὲ τὰ 

ἀποξύσματα. c φἩ ΜΟῺΩ 
μόγις] μόλις ἣ κοινή, μόγις δὲ ᾿4ϑηναῖοι. c VEMOQ 

7? Δυσίμαχος]} οὗτος γὰρ πρῶτος ἤρξατο τῆς τοῦ G εἰς τὸ τ 

μεταβολῆς τέτταρα κατατολμήσας εἰπεῖν καὶ τήμερον. «Ὁ 
γφΦΜΟΩ 

ἀνέκαϑεν]) ἄνωϑεν. c- V 
8 ἀφαιρουμένῳ] ἀντὶ τοῦ ἀποστερουμένῳ. ἢ καὶ ὅτι τὸ 

ἀφελέσϑαι αἰτιατικῇ συντάσσεται. Ὅμηρος [A 299] 
"imei u^ ἀφέλεσϑέ γε δόντες᾽᾽. «ο Vi&gMOQ 

1 ἀπολείπωμεν O; ἀπολίπωμεν VA; ἀπολείπομεν ΓΟ || 6 enu. 
om. V | 17 φασί τινες VO || 18 κεφαλαλγίαν ΠΟΩ : κεφαλαργία V | 
19 γράφεται B; φασι VO; φησι M | 21 μόγις &9., μόλ. ἡ x. V | 
26 ἀποστερουμένω Ambr. A 218 inf; ἀποστερούμενον cet. | καὶ 
om. V | 28 αὐτήν pro δόντες V 

10 

μ᾿ οι 

25 



16—17. Scholia in Luciani Iud. voc. 10—12, Conv. 1—3. 29 

γρύξειν] γρύττειν γὰρ λέγεται. c— VpOQ 10 

τὸ μέρος] ἀντὶ τοῦ ὅσον τὸ κατ᾽ αὐτό. —- ὕφΟῺ 11 
versus fin. δεινοὺς ὃ δεινὸς ἐξερεύγεται λόγους. c- V 19 

subseript.: Διώρϑωσα ἐγὼ ᾿Ζλέξανδρος ἐπίσκοπος Νικαίας 

5 μετὰ τοῦ προειρημένου διακόνου. c- b 

11. Συμπόσιον ἢ “Δαπίϑαι. 

ΓἱἹΣυμπόσιον ἢ “απίϑαι ἐπιγέγραπται" ἀφωμοίωται γὰρ 

τῷ πολέμῳ τοῖς ἐπὶ τῶν γάμων τοῦ Πειρίϑου τετελεσμέ- 
votg' κἀκεῖ γὰρ οἵ !Kívrevgor μεϑυσϑέντες εἶτα ταῖς τῶν 

10. “απιϑῶν γυναιξὶν ὑβριστικῶς ἐπυϑέμενοι μέχρι τραυμάτων 

καὶ φόνων προὐχώρησαν. ἀφ᾽ οὗ καὶ πρὸς πόλεμον προῦ- 

βησαν ἄσπονδον. —— 'V'MOQA 
ἐν ᾿Δρισταινέτου] οἰκία. «α V 1 
ἔξω βέλους] δεξιώτατα κέχρηται τούτῳ ἀπὸ τῶν πολέμων 9 

i5 ἐπὶ τὴν προκειμένην ὑπόϑεσιν μεταλαβών᾽ ἐπὶ μὲν γὰρ 

τῶν πολέμων ἔξω φασὶ βέλους τοὺς ἀπωτέρω τυγχάνοντας 

βολῆς. ἐνταῦϑα δέ. ἐπειδὴ πρὸς τῇ ἕστιάσει πόλεμος με- 
ϑυόντων συνερρώγει. εἶτα τἀκεῖ γεγενημένα διηγεῖσθαι 

χαϑ' ἡσυχίαν προὔκειτο, παίζων φησὶν ὅτι “διηγοῦ ἡμῖν 

20 προϑύμως ὑπ᾽ οὐδενὸς ἅτε διοχλούμενος τῶν πεπραγμένων" 

ἔξω γὰρ τυγχάνομεν ὄντες τοῦ χϑεσινοῦ πολέμου καὶ τῆς 

ἐκεῖ παροινίας. c VMOQA 
ξωλοκρασίαν"] ἡνίκα συνέπινον ἀλλήλοις παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις 8 
of νέοι. ἐπὶ ἑκάστου χρατὴρ οἴνου ἐτίϑετο, καὶ εἴ τις 

85 ἐχαϑεύδησε μὴ πιὼν τὸν ἴδιον χρατῆρα. πρωὶ κατὰ τῆς 
αὐτοῦ κεφαλῆς ἐξεχέετο καὶ ἐκαλεῖτο τοῦτο ξωλοχρασία᾽ 

2 μέρος post αὐτὸ add. OQ | 8 τῷ πολέμῳ del. Solanus 
τῶ pro roig Paris. 2955; fort. τῷ — τετελεσμένῳ Ι τὸν γάμον 
MOA || 11 εἰς V I 12 huie scholio in V annexum est sch. c. 45 
(τῶν Παπιϑῶν γάρ Tte) Ἢ. 15 μεταιβαλ ex λαβιών V | 17 ἐν 
τὴν I 18 cvvsoocyn V Ι 20 aut τὰ πεπραγμένα aut τῶν παρα- 
γενομένων scrib. || 34 ἑκάστῳ Laur. 32, 13 



30 17. Scholia in Luciani Conv. 3—10. 

ἕωλον γάρ ἐστι τὸ χϑεσινόν. εἴρηται οὖν ἐνταῦϑα μετα- 
φορικῶς (ἀντὶ τοῦ ὕβριν. c ΓΥΜΟΤΤΩΔ 

4 ἀμυστί])] ἄνευ τοῦ μῦσαι καὶ κλεῖσαι τὸ στόμα. cc 
ΓΥΜΟΩΔ 

ἀλλὰ ἥξεις κτλ.] σημείωσαι. c E 

τὸ μηδὲν πρὸς ὀργήν καὶ τὸ ἀλλ᾽ ὅπως μὴ πρὸς πολ- 
λοὺς ἐρεῖς τὰ δύο κῶλα ἐλλείπουσι τῶν αὐτοτελῶν ῥδημά- 

τῶν κατ᾽ ἔϑος ᾿Δττικόν᾽ τὸ μὲν πρῶτον τοῦ σχοίης ἐλλεί- 

πει, τὸ δὲ τοῦ σκόπειι co VMOQA. Addit A: ὡς 

πολλάκις παρεϑέμεϑα. «Ὁ 

6 λαβύρινϑος ἦν οἴκημα σκολιώτατον᾽ καὶ ἐπεὶ σκολιὸς 
ἦν ἐν ταῖς ξητήσεσι, διὰ τοῦτο ἐπεκλήθη “αβύρινϑος. c 

ΓΥΟΩΔ 
κοπίδα] μάχαιραν. c ΓΥ͂ 

7 ϑεοπρεπὴς κτλ.] σημείωσαι. c EVO 
8 γυναῖκες] σημείωσαι. ὅτι ἐπὶ τῶν γάμων οἷ παλαιοὶ τὰς 

γυναῖχας ἐπὶ μιᾶς τραπέζης τοῖς ἀνδράσι συνειστίων καὶ 

ἀντιπροσώπους αὐτὰς ἐκάϑιζον τῶν ἀνδρῶν᾽ ὅπερ οὐ 

σεμνόν. co VCOQA 
κλιντῆρα"]} κλιντὴρ εἶδος φορείου ἢ κλινίδιον ἔχον &va- 

κλίσεις. οἷον νῦν τὸ κλινοκαϑέδριον. c A 

9 ἐνεδοιάξετο"] ἀντὶ τοῦ ἠμφισβητεῖτο. -- VMOQ 
τοῖν "Aváxoww*] τῶν ΖΔιοσκούρων᾽ "Avexeg γὰρ ἔλεγον 

αὐτοὺς καὶ ᾿ἀνάκειον τὸ ἱερὸν αὐτῶν. c VOMOQA 
νυμφίος xrÀ.] ὡραῖον. c» BO 

10 βαβαὶ xrA.] ὡραῖον. c V 
ὅτιπερ] οὐκ αἰτιολογικὸς σύνδεσμος τὸ ὅτε ἀλλ᾽ ἀναφορι- 
κὸν ἄρϑρον τὸ ὅ, τὸ τι παρέλκον ἀόριστον ᾿Δττικῷ ἔϑει. ce 

V6CMOQA 

1 ἐστι om. VMOU || 8—9 τὸ σχοίης — τὸ σκόπει codd. 
(rà A) || 9 δὲ δεύτερον MOQ || 11 ἐπειδὴ V || 14 μάχαιρα T || 
16 enu. om. COQA || 18 ἀντιπρόσωπον Δ || 19 σεμνὸν οἶμαι A | 
23 C imc. ὅτι ἄν. τοὺς διοσκόρους EA. κτλ. | cf. sch. c.24 | 27 C inc. 
ὅτι τὸ ὅτι ἐν τισὶν εὑρισκόμενον οὐκ cir. GóvÓ. ἐστι ἀλλὰ || 28 τὸ 
δὲ τι O | vix scrib. τὸ τὲ ἀόριστον παρέλκον 

ππαισυν στ τ- 

10 

15 



17. Scholia in Luciani Conv. 11---16. 31 

χυμούς] ζωμούς. -- IVMQA 11 
πέμματα] πλακούντια. -«. IVMQA 
καρυκείας] ἀρτύματα. «ο ΓΥΜΩΔ 
ἐκ περιωπῆς] ἀπὸ ὑψηλοτέρου τόπου. c- [VOQ 

» Μενέλαον αὐτόματον ἥκοντα] τὸ “αὐτόματος δέ οἵ 12 
ἦλϑε βοὴν ἀγαϑὸς Μενέλαος" [Hom. B 408]. — O 

$z0rov90ooí£ovrsc*] ὑπογογγύζοντες. -- FVMOQA 
βοήν] ὃ ποιητὴς [B 408] ἐπὶ Μενελάου βοὴν τὴν μάχην 
εἶπεν, ὃ “ουκιανὸς δὲ παρῴδησεν αὐτὸ εὐπρεπῶς ἐπὶ τοῦ 

0 ᾿Δλκιδάμαντος λέγων βοὴν τὴν κραυγήν. — ΓΥΜΟΩΔ 
Sequuntur in VMOQ, quae in A initio scholii praemissa 

sunt: o) βοὴν δὲ ἐνταῦϑα ἀλλὰ βόην, ὅ ἐστι κρακτικὸν 
καὶ ϑορυβώδη. 0 καὶ διὰ τῶν ἑπομένων παρέστησε κρα- 
κτικὸν ἐπενέγκας. “Ὁ 

i5 κἂν" ὀρϑοστάδην] ἀντὶ τοῦ καὶ ὀρϑοστάδην ἄν. c V 18 
τηλικαῦται κτλ.] σημείωσαι. c- BV 14 
Φόλῳ᾽"] Φόλος ἐγένετο τῶν Κενταύρων εἷς, παρ᾽ ᾧ ἐξενο- 
δοχήϑη Ἡρακλῆς. c F'VMQA 

περιεσοβεῖτο"] ἐκινεῖτο, περιεφέρετο. -- VMQA 1ὅ 
Ὁ ἐν τοσούτῳ "] ἀντὶ τοῦ μεταξὺ τούτων ἢ ἀντὶ τοῦ ὡς ὅτε 

ταῦτα ἐγίνετο. c VMQA 

ὀρεωκόμον ἢ] τὸν ἐπιμελούμενον τῶν ἡμιόνων. c ΓΥΜΟΩΔ 
σιωπὴν κτλ.} ὡραῖον. c- BV 16 
προπίνω] σκόπει τὴν σύνταξιν ᾿ἱπροπίνω σοι Ἡρακλέους 

86 ἀρχηγέτου᾽΄. 0 νῦν ἀγροικικῶς φασιν “εἰς τὴν πρεσβείαν 

τοῦδε ἢ τὴν ὑγίειαν. δεῖ γὰρ λέγειν “προπίνω σοι τῆς 
σῆς ὑγιείας᾽ ἢ "moomívo σοι βασιλέως μεγάλου᾽ ἢ προ- 
πίνω σοι Μαρίας τῆς ϑεοτόκου᾽ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. 

co CVMOQA 

9 πλακοῦντας V; cf. sch. De hist. consc. 56 | 12 κρακτι- 
κώτατον Luc.|| 20 ἀντὶ τοῦ ὡς om. MQ | 24 zooz. σοι ἦρ. ἀρχ. 
σχόπ. τ. σύντ. C | zoozivov V, etiam 1. 21 | 925 φασιν CA; 
φαμεν cet. | 26 ὑγείαν CA, cf. 27 | προπίνω — 21 μεγάλου ἢ 
om. C || 28 Μαρίας om. Δ 



39 17. Scholia in Luciani Conv. 17— 24. 

17 cov δ᾽ ἔβαλον δινούς"] καὶ μὴν Ὁμήρου ταῦτα [4 441] 

ἀλλ᾽ οὐ Πινδάρου καὶ Ἡσιόδου καὶ ᾿δνακρέοντος. co Δ 

ἀνάπαισταϊ συγκροτῶν] διὰ τοῦ κροτεῖν τὰς χεῖρας εὐ- 
, a Qa ^ ' E ' 4 5 - 7 ούϑμως. ἀνάπαιστα δὲ κοινῶς uiv τὰ ἐν ταῖς παραβάσεσι 

τῶν χορῶν ἄσματα, ἰδίως δὲ τὰ τῷ δυϑμῷ κεχρημένα τούτῳ. 
παράβασις δέ ἐστι λύσις χοροῦ σκηνικοῦ τοῦ κυκλικοῦ σχή- 

ματος καὶ κατὰ παράλληλον ϑέσιν στάσις τῶν χορευόντων, 
ὅταν καὶ εἰς τὸ ϑέατρον ἀποβλέποντες of χορευταὶ ἔλεγόν 
τινα. c [VOQA 

19 Μελιταῖον" κυνίδιον] τὸ ἐκ Μελίτης᾽ ἔστι δὲ τρυφερὸν καὶ 
' M - (x 2 416 ur M , I μικρὸν καὶ λεῖον. οἷα παρ᾽ ἡμῖν τὰ ναννούδια. c T VOQA 

90 , , 3 M 2 , er O 20 ἀμυχάς]} ἀμυχὴ ἐπιπόλαιον ἕλκος. c 
παραβύσας"] μετὰ στενώσεως κατακλίνας βῦσαι γὰρ τὸ 

φράξαι. c ΓΝΟΩΔ 

93 δοκῶ κτλ.] σημείωσαι. c RV 
23 ᾿δράστεια"]} ᾿άΑδράστειαν δαίμονά τινα λέγουσι τοῖς μεγάλα 

καυχωμένοις ἐπιβουλεύουσαν. c FVOQA 
σχέσις" ἕξεως] μετουσία. συνάφεια. σχέσις σημαίνει δ΄, 

ἢ κατὰ τέχνην ὡς τοῦ διδασκάλου πρὸς τὸν μαϑητήν. ἢ 
κατὰ τύχην ὡς τοῦ δεσπότου πρὸς τὸν δοῦλον, ἢ κατὰ 
προαίρεσιν ὡς τοῦ φίλου πρὸς τὸν φίλον. ἢ κατὰ φύσιν 
ὡς πατὴρ πρὸς τὸν υἱόν. --- ἕξις ἐστὶ ποιότης ἔμμονος 
καὶ δυσαπόβλητος᾽ τόκον δὲ ταύτης τὴν ἐνέργειαν λέγω. — 
ἕξις ἐστὶ ποιὸς πρὸς τὰ πράγματα τρόπος. c Δ 

κερατίναν κτλ.] σοφισματώδεις ταῦτα πλεκτάναι. co VOQA 

ὄναιτο"] ἀπολαύσειας. c VA 
94'Avextío*] ἱερὸν τῶν Διοσκούρων. οὕτω δὲ λέγεται Avá- 

κειον προπαροξυτόνως. ὅσα ἀπὸ χτητικῶν συμπέπτωκεν 

ἢ ἐπιϑετικῶν ἐχόντων τὴν ει δίφϑογγον, καὶ ἐκεῖνα προ- 

6 στάσις τοῦ ὅρου pro λύσις gy. O | κυκλικοῦ VOQA; xv- 
xAíoxov [ || 8 ὁπόταν O; ὅπως ἂν V | 11 νανούδια codd.; 
om. V | 14 φράγξαι Γ; cf. sch. Catapl. 5 | 16 cf. sch. Rhet. pr. 24. 
Dial mer. VI 2 | 17 ὑπονεμεσῶσαν VOQA || 27 cf. sch. c. 9. 
Pisc. 42. Tim. 10 | οὕτω κτλ. om. MA || 28 ὅσα ἐγκτιτικῶν Γ || 
29 ἐπιϑετικὴν O | ἐκείνων C 

10. 

15 

20 

25 



“ΨΡ- 

17. Scholia in Luciani Conv. 24— 33. 88 

παροξυτόνως οἷον Ἡράκλειον — οὕτω γὰρ Ἡράκλειος 
ἄϑλος —, Χαρώνειον. ᾿Δνάκειον. ᾿Δνακτόρειον. βασίλειον 

καὶ Μαυσώλειον ἔργον. — ΓΟΥΜΟΩΔ 
Πελοπίης" χϑονός] τῆς Πελοποννήσου. λέγει δὲ “αὕτη 

5 ἐστὶ Καλυδὼν ἐν τοῖς καταντικρὺ πορϑμοῖς τῆς Πελο- 
ποννήσου πεδιάδας καλλίστας ἔχουσα᾽. co FVOQA 

yvíeig*] χώραις. c O 
περισπάσας] ἢ καταισχύνας ἢ ἀποστερήσας. c AVO 
ἐφ᾽ ἑκάστῳ κτλ.] σημείωσαι. «α BV 

10 Οἰνεύς"] ὁ γὰρ Οἰνεὺς ἐπὶ τὴν ϑυσίαν τὴν "Aoreuv οὐκ 
ἐκάλεσεν ὥσπερ οὐδὲ ᾿Δρισταίνετος τὸν “Ετοιμοκλέα ἐπὶ τὸ 

δεῖπνον. ὡς ἐν εἰρωνείᾳ οὖν ταῦτα λέγει 0 Ἕρμων. c VOQA 
Μελέαγρος ἀπομαρανϑείς"] σβεσϑείσης γὰρ τῆς λαμ- 
πάδος παρὰ τῆς μητρὸς κατὰ μικρὸν αὐτὸς ἐμαραίνετο. «Ὁ. 

15 [VOUQA 
pd τῷ peus dec odi oi λαμπάς, περὶ ἧς ἐλέχϑη, 

ὅτι; ἐφ᾽ ὅσον ἅπτεται. ζῇ ὃ Μελέαγρος. ὅτε οὖν σχὼν 
τὴν ᾿Δταλάντην σύμμαχον καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τῆς ἰδίας 

μητρὸς ἐφόνευσε τὸν Καλυδώνιον κάπρον, ἐρῶν τῆς "4ra- 
?0 λάντης ἔδωκεν αὐτῇ τὰ πρωτεῖα. ὠργίσϑησαν ἐπὶ τούτῳ 

οἵ ϑεῖοι καὶ γενομένης μάχης ἀνεῖλεν αὐτούς. ἐπὶ τούτῳ 
ἐλυπήϑη ἡ Μελεάγρου μήτηρ ᾿Δλϑαία κατ᾽ αὐτοῦ ὡς ὑπὲρ 
ἀδελφῶν καὶ ἀπελθοῦσα ἔσβεσε τὴν λαμπάδα. ἦν δὲ 

ὁ Μελέαγρος υἱὸς τοῦ Οἰνέως. —— VOUQA 

35 ἀδιάφορα κτλ.] ὃ Χρύσιππος διδάσκαλος τῶν περὶ Ἕτοι- 
μοκλέα καὶ Ζηνόϑεμιν καὶ διὰ τοῦτο εἰς αὐτὸν ἀποσκώπτει 
ὁ Ἕρμων. c- A 

κατεσκέδασεν"] ἐπέχυσεν. —- ΓΥΜΟΩ 

1 οὕτω — 2 βασίλειον om. C || 4 cf. Eur. fr. 515 N. | τῆς 
πελοποννήσου λέγει αὕτη δὲ V | 10 cf. sch. De Sacr. 1|| 11 ἕτοι- 
μοκλέα Ambr. A 918 inf, cf. Luc.; τιμοκλέα cet. | sch.13 et 16 coni. 
(rà μελεάγρω γὰρ) V et (ordine inverso, interposito ἄλλως) A | 
cf. sch. De sacr. 1 | 21 ϑεῖοι cod. Paris. suppl. 70 (Bachmann, 
Anecd. Paris. II 363, 15), cf. sch. Arist. Ran. 1240; ϑεοὶ VOUQ A, 
cf. sch. De sacr. 1 | ἀνεῖλον V | αὐτόν VQ A || 25 τιμοκλέα Δ 

ScHoLIA iN LucriaNUM ed. Rabe. 3 
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84 17. Scholia in Luciani Conv. 33— 40. 

ἀπέκτεινεν — εἰρήνην ἄγοντες) ὡραῖον ὅλον. co A 

εἰρήνην ἄγοντες κτλ.] σημείωσαι. c RV 
— | ὡραῖον. «οὉ 

84 ἐν" ὅσῳ κτλ.] σχόλιον Βασιλείου ᾿ἀδάδων. καὶ τούτων. 
ὦ “Δουκιανέ, εὐφυῶς καϑήψω καὶ τὴν ἀλήϑειαν τῶν τοῖς 
σοφοῖς προσηκόντων ἡ ἀρετῶν δηλαδὴ σαφῶς εἴρηκας αὐτό 

που τὸ ὃν ἀριδήλως ἐξειπών. c— A 

γέλωτα --- ὀφλισκάνοντας: οὐ πάντων τοῦτο τῶν μαν- 

ϑανόντων ἐστίν, ἀλλὰ τῶν μὴ κεκριμένως καὶ moocsyóvrog 

φιλοσοφούντων" περὶ ὧν καὶ ᾿Δριστοτέλης φησίν, ὅτι τὸν 

μὲν ϑύραϑεν νοῦν προσεκτήσαντο. τὸν δὲ ἴδιον ἀπώλεσαν. c 
AVOQ 

εἰσήει xvÀ.] ὡραῖον. c- Γ 
ἀτεν ἐς] συνεχές. c- V 

35 μῆλον" xrA.] ἐν τῷ γάμῳ τοῦ Πηλέως καὶ τῆς Θέτιδος 
ἡ Ἔρις μὴ κληϑεῖσα ἔρριψε μῆλον ἐν τῷ ἀρίστῳ, iv oO 
ἔγραφε ἱτῇ καλῇ τὸ μῆλον. ἠμφισβήτησαν περὶ τούτου 

᾿ἀφροδίτη, Ἥρα καὶ ᾿4ϑηνᾶ καὶ ἐκρίϑησαν παρὰ τῷ Πά- 
ρίδι. προκριϑεῖσα δ᾽ T ᾿Δφροδίτη ἐχαρίσατο τῷ Πάριδι 

ἀντὶ τούτου τὴν Ἑλένην, δι’ ἧς ὃ Τρωικὸς γέγονε πόλε- 
μος. c FVOQA 

36 ἀπορρίπτειν αὐτὰ ἐς τὸ ἔδαφος] Πίνδαρος [Nem.9, 49] 
“ϑαρσαλέα παρὰ κρητῆρι φωνὰ γίνεται᾽΄. c [OQ 

89 ἄριστον --- παιδεραστεῖν) ὑμῖν ἄριστον τοῦτο δαιμόνων 

φίλοις, ἡμῖν δὲ φευκτὸν τοῖς λατρευταῖς τοῦ λόγου. c- Oe 

— Ἴ τὸ παιδεραστεῖν σοὶ καλόν, παιδοφϑόρε, ἐμοὶ δ᾽ αἰσχρὸν 
καὶ πᾶσιν, οἷς ἐστι φόβος ϑεοῦ. c- Q ; 

40 ποῦ γὰρ ἂν εὑρίσκοιμεν τὸν ξῆλον" xvÀ.| ποῦ κεῖται 

6 vix latet ἀρεστῶν || 11 ὁ ϑύραϑεν νοῦς saepius occurrit 
(e. g. De gen. anim. B 6. 144b 22); locum laudatum non inveni | 
17 ἔγραψε Δ | 19 δ᾽ om. V | 20 ἣν O; cf. Bachmann, Aneed. 
Paris. II 363, 27 | 22. 23 dubium, quo referendum sit | 28 xo«- 
τῆρα Pind. | 27 ϑεοῦ add. m 3 | 28 lemma *'óg ἔξω ξήλου 
sinuzv?? (c. 89), tum ἤγουν ξηλοτυπίας, ὅπερ οὐ δέχεται ὁ Z., 
νομίζει γὰρ τίϑεσϑαι — φϑονεῖν Bachmann, Anecd. Par.1I 363, 29 



17. Scholia in Luciani Conv. 40---48. 35 

ὃ ζῆλος ἐπὶ τοῦ γυναικὸς ἐρᾶν; ἐζήτησεν ὃ Ζιονυσόδωρος. 

λέγουσι γὰρ τίϑεσϑαι τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ μακαρίζειν καὶ 
ἐπὶ τοῦ φϑονεῖν, οὕτω δ᾽ ἦν ἐπὶ τοῦ ξηλοτυπεῖν, τουτ- 
ἔστι περὶ γυναῖκας μαίνεσϑαι᾽ “υσίας ἐν τῷ Κατὰ Ilev- 

5. ταλέοντος [fg. 210]. —— ΓΥΜΟΩΔ 
q οἴη κτλ.] τὰ ἐλεγεῖα χωλά. «α V 41 
— | ὅλα τὰ ἐλεγεῖα χωλά, καὶ τούτου χάριν εἶπεν ἐπ᾽ 
αὐτοῖς κινηϑῆναι γέλωτα, ἐξεπίτηδες καὶ τοῦτο “ουκιανοῦ 
ποιήσαντος πρὺς πλείονα ὕβριν τοῦ συμποσίου. c- VOQA. 

10 Addit Δ: x«l κωμῳδίαν τῶν ἑἕστιωμένων, ὡς ὃ λόγος δὲε- 
δήλωκεν ἐκ τῶν παρ᾽ αὐτῶν λεχϑέντων καὶ πραχϑέντων. c 

Πατρόκλου νεκρόν] ὁ γὰρ Ὅμηρος [P 61 5α.] μεγάλην 49 
λέγει κινηϑῆναι μάχην μεταξὺ “Ἑλλήνων καὶ Τρώων ἐπὶ 
τῷ τοῦ Πατρόκλου σώματι. c VOQA 

15 πιμελεστέρα ] λιπαρωτέρα. c VA 48 
χρηστῷ] ἀγαϑῷ, ἀντὶ τοῦ μεγάλῳ. c- T VO 44 
“απίϑας ἢ] εἷς τῶν “απιϑῶν γάμον ἐπιτελῶν ἐκάλεσέ τινας 45 

τῶν “απιϑῶν καί τινας τῶν Κενταύρων. Εὐρυτίων δὲ 

εἷς τῶν Κενταύρων μεϑυσϑεὶς τὴν νύμφην ἠβουλήϑη βιά- 
30 σασϑαι. κρατήσαντες οὖν οἵ “απίϑαι τὸν Εὐρυτίωνα τὴν 

ῥῖνα αὐτοῦ ἀπέτεμον καὶ τὰ ὦτα, καὶ ἐκ τούτου συνεκρο- 

τήϑη “απίϑαις καὶ Κενταύροις ὃ πόλεμος. «οΓΝΟΩΔ 

κηδεμονικῶς" κτλ.}] κηδόμενος καὶ φροντίζων, ἵνα μὴ 46 

ἀπόληται. c AVOQ 

35 πονήρως] ἀντὶ τοῦ βαρέως. —- VMOA 47 
ταινίαις] στεφάνοις ἤτοι φασκίαις. c- VOUSA 

ἀέλπτως] ἀνελπίστως. c Δ 48 

κραίνουσι] τελειοῦσι. co Δ 

ϑεοί"} πλούσιοι. c Δ 

8 οὕτως δ᾽ ἐπὶ VM et (δὴ) Q; εἴρηται δὲ καὶ ἐπὶ OMA || 
4 γυναικὸς A || 10 λόγος suspectum || 17 annexum scholio p.29,12 Y 
(τῶν λαπιϑῶν γάρ τις y.) | 18. 19 εἷς δὲ τῶν κεντ. ὁ sig. V I 
91 οὖν αὐτὸν οἱ λαπ. ἀπέτ. cov. τὴν δ. V || 22 καὶ codd. ; κατὰ 
Solanus | κενταύροις VOQ et (τοῖς κὴ A; τῶν xivtadooy ΓΙ 
29 πλούσιοι vix sanum; fort. ad χραίνουσι ascriptum erat πλη- 

85 



236 18. Scholia in Luciani Soloec. 1—3. 

18. Ψευδοσοφιστὴς ἢ Σολοικιστής. 

ΓΣοφιστήν τινα εἰσάγει ἀπαίδευτον μεγάλα φρονοῦντα καὶ 

ἐπαγγελλόμενον ἅπαντα εἰδέναι τὰ σόλοικα. ὃ οὖν Aov- 
κιανὸς βουλόμίενος αὐτὸν᾽ ἐλέγξ' αἱ μηδὲν εἰδότα ξαυτὸν" 
εἰσήγαγε σολοικίζοντα καὶ διὰ τοῦτο ψευδοσοφιστὴν αὑτὸν 

ὠνόμασεν. ἐπίτηδες οὖν αὐτὸς ὃ “ουκιανὸς σολοικίζει, 
ἵνα δείξῃ τὸν σοφιστὴν μὴ δυνάμενον ἐλέγξαι τὸν σολοι- 

κίζοντα. co ['V'MOUQ 

1 ἄρτι] τὸ ἄρτι μέλλοντι οὐ συνάπτεται᾽ οὐκ ἄρα λέγομεν 
“ἄρτι σολοικιῶ΄. c TVMOUQ 

ἃ μέν] ἐχρῆν εἰπεῖν 'và μὲν τὰ 0£. —— TVMOU 
ὄφελον] τὸ γὰρ ὄφελον οὐδέποτε μέλλοντος συντάττεται 
ἀπαρεμφάτῳ ἢ ὑποτακτικῷ, ἀλλ᾽ ἐνεστῶτος ὁριστικῷ ἢ ἀπαρ- 
εμφάτῳ ἢ εὐκτικῷ, ὡσαύτως καὶ παρῳχημένῳ. ἔδει οὖν 
εἰπεῖν “ὄφελον ἀκολουϑεῖν δυνηϑῆναι᾽, καὶ μάλιστα. ὅτι 
καὶ τὸ νῦν πρόσκειται. ὃ οὐδέποτε οὐδὲ αὐτὸ μέλλοντι συν- 
τάσσεται. διττῶς οὖν ἐν τῷ £vi σεσολοίκισται" διὸ καὶ 

λέγει, ὅτι τρὶς σεσολοίκισται. c [VMOUQ 
ῶ ἀϑλον"] ἐπὶ τοῦ ἀγῶνος οὐ λέγεται τὸ ἄϑλον οὐδετέρως 

ἀλλ᾽ ἀρσενικῶς. -«ο TVMOUQ 
ἔμπροσϑεν"] κακῶς τὸ εἰς τὸ ἔμπροσϑεν προσέϑηκεν᾽ ov 
γὰρ λέγεται τοῦ προβαίνοντός τι ἔμπροσϑεν ἄλλο. c- [ VM 
OUQ. Addunt VMOUQ: χακῶς οὖν τὸ εἰς τὸ ἔμπρο- 

σϑεν, ἐπεὶ πρόϊϑι φησίν. c- 
ὃ μεϑῆκα ϑεῖν λαγώ] τοῦτο σόλοικον γενωρῇ, fpi ἀντὶ 

RUPES 0 λαγώς γάρ. τοῦ Acyo 5 γενιρῆ, ἡ δ᾽ αἰτια- 

τικὴ τὸν λαγών μετὰ τοῦ v, ἀλλ᾽ οὐ χωρὶς τοῦ v. cc 

Γυμόῦῷ 

ροῦσι, quod in margine exemplaris mei enotatum inveni ex 
codice nescio quo, inde autem πλούσιοι ortum 

5 αὐτὸν ὧν. codd. (i. e. διάλογον; vix recte) | 15 καὶ μ. — 
18 σεσολοίκισται add. m?2[ || 19. 20 οὐδετέρως ἀλλ᾽ ἀρσενικῶς O; 
om. V: οὐδὲ της ἄλλης ἄρσεως in ras., Γ, cf. MUQ 20 fort. 
ἀλλ᾽ (ó &9 10s) ἀρσ. | 23 οὖν καὶ εἰς V | 25 καὶ τοῦτο VMOUQ || 
26 fort. γὰρ (ἡ εὐθεῖαν 

10 

15 

30 
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πρόσεστιν] ἐπειδή, φησίν, οὐ πρόσεστι τῷ σολοικισμῷ. 
2 / 2 , , ΄ ? » M , εἰς τίνα ἐσολοίκισα. τούτου χάριν οὐκ ἔγνως τὸν σολοικί- 

ἕοντα. -— ΓΥΜΟΤΤΩ 

τίτϑας" ϑηλαζόντων] ἡ τίτϑη ϑηλάζξει, 0 δὲ ἀντιστρέψας 4 

δ ἔφη "à παιδία ϑηλάζει᾽. c ΓΥΜΟΤΙΩ 
αὐξάνοντα"] αὐξανόμενα γὰρ ἔδει εἰπεῖν παϑητικῶς, ἀλλ᾽ 

οὐκ ἐνεργητικῶς. c- IVMOUQ 
οὐδὲν γνωσόμεϑα: ὥφειλε γὰρ καὶ τὸν δυνητικὸν προσ- 
ϑεῖναι σύνδεσμον τὸν dv, οἷον εἰ ταῦτα ἀγνοήσομεν, οὐδὲν 

i0 ἂν γνῶμεν οὐδὲ γνωσόμεϑα᾽ νῦν δὲ διπλῇ σεσολοίκισται, 
M - ? , M P4 M M M , , M 

καὶ τῇ ἐλλείψει τοῦ ἂν καὶ τῇ τοῦ μέλλοντος χρήσει τοῦ 
, ^ 5.) ' - - , 

γνωσόμεϑα᾽ οὐδέποτε γὰρ τοῖς δυνητικοῖς μέλλοντες Gvv- 

τάττονται. c ΝΣ ΜΟΤΙΩ 
τῶν ἑαυτῶν) ἢ ἄμεινον ολοσὺ αὖ ve κατανοεῖν τὸ τῶν 
ἑαυτῶν᾽ οὐδέποτε γὰρ οὕτω λέγομεν τῶν ἕξαυτῶν, καὶ μά- 
λιστα 6γ. VII litt., ἀναλλιον. XX litt... c» Ὁ 

συνεγενόμην ἐν Αἰγύπτῳ "] πόσους παῖδας ἔτεκες; c V 

ἔξεισιν" τὸ ἔξεισι δηλοῖ τὸ aie ἐνεστῶτος γάρ. τί ὅ 
οὖν, φησίν, ἐρωτᾷς τὸ πότε ἔρχεται, εἰ αὐτόϑεν; co 

30 [VMOUQ 
πατρῷα] πατρικὰ ὅταν εἴπωμεν, và τοῦ πατρὸς λέγομεν 

ζῶντος τοῦ πατρός, ὅταν δὲ τὰ πατρῷα, τεϑνηκότος. c 

[VMOUQ 

πατριώτης] ὁμοήϑης γὰρ ἔδει εἰπεῖν, ὁμόγλωσσος. ὁμό- 
1 ^ ΄ 3; UN , . δ , ι 

?5 νόμος. τὸ δὲ πατριώτης ἐπὶ βαρβάρων οἵ βάρβαροι γὰρ 
[νη ? , ' ? MI “ , M 3 rr ht 

οὕτως ἀλλήλους φασὶν ἀντὶ τοῦ πολίτης. καὶ ioc OTL μὴ 

κατὰ πόλεις οἰκοῦσιν. Πλάτων μέντοι καὶ ἐφ᾽ Ἑλλήνων 

ἐν τοῖς RUE [VI 711 Ὁ] τῷ πατριώτης ἐχρήσατο. c 
Ἐπ βουμόθῷ 

8 sch. paene evan. [ | 10 οὐχὶ pro οὐδὲ MU | 14 fort. 
σολοικισϑὲν Jatet | 18 ἐνεστὸς τὸ [ || 19 εἰ scripsi; ἢ codd. || 
21 πατρῶα ὅταν | | 24 fort. ὁμοεϑνής: cf. lin. 28 ann. || 25 C inc.: 
ὅτι oi βάρβαροι πατριότης λέγουσιν ἀντὶ κτλ. || 9" οἰκοῖεν TV | 
πλάτων δὲ C | 28 C post ἐχρήσατο addit: δεῖ δὲ λέγεσθαι 
ὁμόεϑνος (ns sup. m. post.) ὁμόγλωσσος ὁμόνομος 

1 σι 

8^ 
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μεϑύσης"] μέϑυσος γάρ. ἀλλ᾽ οὐ μεϑύσης. -- VMOUQ 
λῆμμα] λῆμα γὰρ ἡ ἀνδρεία δι᾿ ἑνὸς μ. c VMOUQ 
μεῖραξ οὔ φασιν ἐπὶ ἀνδρὸς λέγεσθαι. ἀλλ᾽ ἐπὶ γυναικὸς 
ἡβώσης᾽ ἐπὶ δὲ ἀνδρὸς μειράκιον λέγεται. c ΟΥΜΟΤΤΩ 

δεδίττομαι"]) τὸ γιὰρ, Oe διίττομαι, ἐνέργειαν οὐ πάϑος 
σημαίνει. co ,F,OVMOUQ 

κορυφαιότατος] τὸ γὰρ κορυφαῖος ὑπερϑετικὸν οὐ δέχε- 
ται, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ἀγαϑός. «α V 

ἐξορμῶ: (ἐνέργειαν σημαίνει, οὐκ αὐτο πάϑειαν. c 
C,B,VMOUS 

συνετάξατο] ἐπὶ γὰρ στρατοπέδου τιοῦ ηο δια ϑέσε ως; 
λέγεται" ἐφ᾽ ov, δὲ ιβιούλεται (οὗ τος)» ὑπέσχετο φασίν. c- 

,B,0C VMOUQ 
, ὡς Y, e , 1 2) 0. m AE - περιέστην" αὐτόν] ὑπηγαγόμην γὰρ ἔδει εἰπεῖν ἢ μετῆλ- 

ϑὸν αὐτόν᾽ τὸ γὰρ περιέστην ἐπὶ τοῦ κύκλῳ λέγεταί τινὰ 
περιέχειν. co BCVMOUQ 

συνεκρίνετο"] συν εδικάξετο γὰρ ἔδει εἰπεῖν ἢ ἦμφ μοσ- 
, , 5 "ἢ , * ^ ^ , Φ NN - 

βήτει. ἀλλ᾽ οὐ συνεκρίνετο᾽ τὸ γὰρ συγκρίνεσθαι ἐπὶ τοῦ 

πυκνοῦσϑαι ἡ Oo xum χρῆσις τῶν “Ἑλλήνων, οἶδεν. c 

y ,IB,0CVMOUQ 
νῶν τοῦτο δοκεῖ κτλ.] τὸ γὰρ νῶι εὐϑείας καὶ αἰτια- 

- 2 3 , - M - j ' - H 
τικῆς. ἀλλ᾽ ov γενικῆς καὶ δοτικῆς. τὸ δὲ δοκεῖ δοτικὴν 

ἀπαιτεῖ. καλῶς οὖν παίζων αὐτὸν εἴρηκεν ὡς "GU καὶ 

νῶιν ἐρεῖς, ὡς ἁμαρτάνομεν. ἀντιστρέψας τὴν σύνταξιν 

1.2: signa in textu Γ, fort. schol. evan. | 3 μεῖραξ γὰρ T; 
ὅτι τὸ μ. C | 4 λέγουσιν V I 5 C inc. ὅτι τὸ δεδ.: VMOU inc. 
τοῦτο ἐνέργ. | 1 cf. sch. De paras. 42 | 9 ἐνέργ. γὰρ σημ. τὸ 
ἐξορμῶ ἀλλ᾽ οὐκ V et (om. ἀλλ᾽) μοῦω | 11 C ine.: ὅτι τὸ 
συνετ. ἐπὶ 6v.; VM OQ 1nc.: ἐπὶ στ. γὰρ τοῦτο διαϑ. | 12 ἐφ᾽ 
οὗ κτλ. om. C | βούλεται Laur. 32, 13 et, ut vid., [; βούλι , V; 
λέγεται MOSQ | οὗτος Laur. 32, 13; οὕτω vel us VMOQ Ϊ 
φησιν [V Laur. Fa 13; om. cet. || 16 PA ΕΗ CV || 17 συνεδ. 

δὲ E, ἢ €|21 E VOU; εὐϑεία M | αἴ O; αἰτιατικῆ Vi αἰτια- 
τικὴ MU; eadem lectionis varietas est lin.22 | 24 ἀντιστρέψας -- 
p. 39, 1 ὡς ἁμαρτ. om. V 
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"aiv ἐρεῖς, ὡς ἁμαρτάνομεν᾽" ἔδει γὰρ εἰπεῖν “νῶι ἁμαρτά- 
νομεν, ἐρεῖς. τουτέστιν ἡμᾶς, ἀλλ᾽ οὐχ ἡμῖν. c BVMOUQ 

μιχϑεῖσα")] ἐμίχϑη γὰρ ἀνήρ, φαμέν, γυναικί, οὐχὶ τὴν 
γυναῖκα τῷ ἀνδρί. «οὙΟΜΟΩ 

5καρῆναι) τὸ κείρασϑαι γὰρ ἐπὶ τοῦ κοσμίως. τὸ δὲ κα- 
ρῆναι ἐπὶ τοῦ ἀτίμως καὶ μετὰ ὕβρεως. c ΠΟΥΜΟΩ 

ξυγομαχεῖν] ἐπὶ γὰρ τῶν φιλίως διαλεγομένων ἐρεσχη- 

λεῖν λέγεται ἢ φιλονεικεῖν ἢ ἀμφισβητεῖν, ἐπὶ δὲ τῶν ἐχ- 
ϑρῶς ζυγομαχεῖν ἢ διαδικάξεσϑαι. c RCVMOQ 

10 βασανίξεσϑαι") βάσανος γὰρ ἐπὶ τῆς δοκιμασίας λέγεται 

καὶ ἐπὶ κολαζομένων διὰ τιμωρητικῶν ὀργάνων. «α BCVMOQ 
μελετήσει] οὐ γὰρ ἀξιοῦσιν ᾿Δττικοὶ ἐπὶ τοῦ δήματος 
τούτου ἐνεργητικῶς ἐκφέρειν ἀλλὰ παϑητικῶς τὸν μέλλοντα᾽ 

οὐ γάρ φασι μελετήσω ἀλλὰ μελετήσομαι. c BVMOQ 

15 τεϑνήξῃ "] τεϑνήξεται γὰρ ἐχρῆν λέγειν ἐπὶ τοῦ τρίτου, 
β ἀλλ᾽ οὐ τεϑνήξῃ ἐπὶ δευτέρου. —— ΣΟΥΜΟΩ 

στοχάξομαι"] τὸ γὰρ στοχάξεσϑαι ἐπὶ τοῦ ἀκριβοῦν τάτ- 
τεται τὴν βολὴν ἢ τοῦ τεκμαίρεσϑαι. c RCVMOQ 

χρᾶσϑαι) ὅτι χρῆσϑαι λέγουσιν οἵ ᾿4ϑηναῖοι. οὐχὶ χρᾶ- 
30 σϑαι διὰ τοῦ c. -. ΓΟΥΜΟΩ 

ἔκτοτε] ἐξ ὅτου γὰρ τὸ δόκιμον. —)— ΟΥΜΟΩ 
ἀντιλαμβάνομαι: τὸ γὰρ ἀντιλαμβάνεσϑαι ᾿Αττικοὶ ἐπὶ 
τοῦ κωλύειν ἢ ἀντέχεσϑαι τάττουσι καὶ μάλιστα Πλάτων. c 

VECMOQ 
35 βαρεῖν] βαρύνω γὰρ λέγουσιν. ἀλλ᾽ οὐ βαρῶ. —- P 

φακόν"] ὃ γὰρ φακὸς ἐφ᾽ ἑνὸς εἴρηται καὶ ὠμοῦ, ἐπὶ δὲ 
τοῦ ἕψητοῦ φακῆ λέγεται. c— VRCMOQ 

| 

1 καὶ vài V || 3 ὅτι ἐμ. ἀν. γυναικί φαμεν C || 8. 4 τὴν 
γυναῖκα [; τὴν om. C; γυνὴ VMOQ | 4 τῷ om. CVMOQ | 7 ἐρε- 
σχελεῖν O; cf. sch. A in Musc. laud. 10 | 8 ἀμφ. ἢ φιλ. CV || 

8. 9 ἐχϑρῶν CMQ || 15 τεϑνήξει Luc. | C inc.: ὅτι τεϑν. 25 ἐπὶ 
T. TO. προσώπου ἀλλ᾽ κτλ. || 15. 16 τρίτου, τεϑνήξῃ δὲ ἐπὶ MOQ || 
19 V inc.: zo. γὰρ | οἱ om. C | οὐχὶ κτλ. om. V || 19. 20 ἀλλ᾽ οὐ 
p. (om. διὰ --- αὐ C | 23 καὶ om. V | ὁ z2. CVM || 26 cf. sch. 
carom. c. 18 

E 
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8viív δυνήσομαι") βούλεται τὸ νῦν μέλλοντι μὴ συντάτ- 

τεσϑαι. ἐπεὶ οὖν τὸ δυνήσεσϑαι μέλλοντος. ἐπιλαμβάνεται 

αὐτοῦ ὡς μὴ συνιέντος σολοικίσαντα. c ΓΥΜΟΩ 

τὸ ἀνέῳγεν βούλονται μὴ λαμβάνεσϑαι ἐπὶ παϑητικῆς δια- 
ϑέσεως. ἀλλ᾽ οὐκ ἀκριβῶς τοῦτο᾽ χρῆται γὰρ μετὰ πολλῶν 
καὶ ἄλλων ὃ Πλάτων παϑητικῶς ἐν Φαίδωνι [89 D] 
““ἀνεώγετο᾽᾽ λέγων ““ἡ ϑύρα οὐ πάνυ moo". c- ΓΟΥΜΟΩ 

ἱππεῖς" εἰς πεδίον καλεῖν) καὶ τοῦτο παρὰ τὴν συνή- 
ϑειαν᾽ ἵππον γὰρ εἰς πεδίον φαμὲν καλεῖν, ἀλλ᾽ οὐχ ἵπ- 

πεῖς. c VL MOQ 

9 μαντεύεται] χρᾷ uiv ὃ "AmóAÀov, μαντεύεται δὲ ὃ προσ- 
wv. c ΓΟΥΜΟΩ 

καϑεῖς] οὐ γὰρ καϑεῖς ἀλλὰ καϑέκαστος δεῖ λέγειν. c 

ΓΥΜΟΩ 
μνηστευόμενον ] ἐπὶ ,γγυν αἰκὸς v0, μνηστεύ, εσϑαι,. ἐπὶ 
δὲ ἀνδρὸς, τὸ μνᾶσϑι αι, μνᾶται μὲν γὰρ ἀνὴρ, yvvaix, a, 
μνη στεύεται δὲ γυνή. “ΟὙἸΓΟΜΟΩ 

ἀπολείποι"] ἀπολείπει γὰρ γυνὴ τὸν ἄνδρα. ἐρεῖς. ἀνὴρ 

δὲ γυναῖκα οὔ. ἀλλ᾽ ἐκβάλλει καὶ ἀποπέμπεται. c V ΓΟΜΟῺ 

ψοφοίη"]} κόπτει μὲν γὰρ τὴν ϑύραν τις ἑστὼς ἔξω, ψοφεῖ 

δὲ ὁ ἔσω. -. VICMOQ 
τὸ νῦν δή Πλατωνικόν ἐστι σημαῖνον τὸ ἄρτι. ὥσπερ οὖν 

τὸ ἄρτι διὰ τὸ ἀκαριαῖον τῆς σημασίας τοῦ ἐνεστῶτος μέλ- 

λοντος ἀνεπίδεκτον σημασίας. οὕτως καὶ τὸ νῦν δή πρὸς 

τὸ γενήσομαι ἀσυνάρτητον. ἵνα μὴ σολοικίζοι ὃ χρώμενος : 

οὕτως. c- [VMOQ 

1 μὴ om. | συντάττεσϑαι ΜΟΏ; συντάττειν [; cv» V | 
8 σολοικίσαντος [ || 4 cf. sch. Gall. 32 | 5 fort. ἀκριβὲς | 
6 καὶ om. C | ἄλλων πολλῶν V 11 ἀνέωγε O | πάνυ om. Plat. || 
13 καϑ' ἕκαστον MOQ | 15 τὸ om. C || 16 , ἀνδρῶν V | uv&- 

σϑαι i C | μὲν om. C | 18 ἐρεῖς Γ; ἐρεῖ Vs jÉ C | 19 καὶ ἀπο- 
πέμπεται om. CVMO | 20 ὁ ἔξω τις ἑστώς ( et (om. δ) V || 
22 ἀρτίως (ante ὥσπερ) VMO, cf. Phot. | 24 πρὸς ΜΟΩ; 
παρὰ Γ: εἰς V || 25 σολοικίξζη MOQ 

10 
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19. Κατάπλους ἢ Τύραννος. 

εἶεν: ἔστι καὶ ἀντὶ τοῦ ταῦτα μὲν δὴ οὕτως. ἐπίρρημα 1 

ἀφοριστικόν᾽ ἐπὶ γὰρ τοῖς ἤδη εἰρημένοις ἐπιλεγόμενον 

περιορίξει αὐτά. ἔστι δὲ καὶ παρακελεύσεως ἀντὶ τοῦ ἄγε 
5 δή, ὡς ἐνταῦϑα. «οΥΦΜ 
$* Κλωϑοῖ] τρεῖς λέγουσιν εἶναι τὰς Μοίρας. KAo90, 

““άχεσιν καὶ "Argomov. ἐνταῦϑα οὖν ποιεῖ τὸν Χάρωνα 

πρὸς μίαν τῶν Μοιρῶν τὴν Κλωθὼ προσδιαλεγόμενον. c- 
ABCVoNOUS 

10 — : περισπᾶται. διότι ὡμοφώνησε τῇ δοτικῇ τῶν ἕνικῶν᾽ 

πᾶσα γὰρ πτῶσις ὁμοφωνήσασα ἕτέρᾳ πτώσει καὶ τὸν τόνον 

αὐτῆς ἔχει. c- O 
ἀναγωγήν"] ἀνάπλουν. «. ΓΥΝΟΤΌΔ 
ἄντλος] τὸ ἐν τῇ ἀντλίᾳ ὕδωρ. —- IVpNOUQA 

15 παρακέκρουσται) εἴ τι εἶχεν ἐσχισμένον, ὑφάνϑη. «Ὁ 
[VpNOUQA. Addunt ΦΝΔ: τοῦτο γὰρ σημαίνει καὶ 

' παρὰ τοῖς νῦν ναύταις τὸ παρακέκρουσται. Cc 

παρακέκρουσται: οὕτω φασὶν ἰδίως τὸ τὴν ὀϑόνην τῇ 

-  sxtomíc συμβαλεῖν ᾿4ϑηναῖοι. c- ΣΟΥ̓φ Δ 
P" τετρόπωται] iv τῷ τροπωτῆρι ἐμβέβληται. «ο TVQNA. 

. Addunt VqA: τροπωτὴρ δέ ἐστι λῶρος, εἰς ὃν τὴν κώπην 
ἐμβάλλουσιν. c- 

— Ἑρμῆς] τοῦτον γὰρ λέγουσιν εἰς τὸν "Aióv διακομίζειν 
τὰς τῶν ἀποϑανόντων ψυχάς. c INUQSA 

36 ἀμφὶ βουλυτόν"] περὶ ἑσπέραν, ὅτε τοὺς βόας λύουσιν. —- 
ΔΥΦΝ 

ὁ Πλούτων: ὃ τῶν καταχϑονίων βασιλεύς. c Δ 

4 παρακελευσματικὸν M || 6 ὅτι τρεῖς εἰσιν αἱ κτλ. C | V καὶ 
— om. VA | ἄτραπον Δ, cf. C (ἄτραπος) | ἐνταῦϑα κτλ. om. C || 

᾽ 15 ὑφάνϑη Δ: διροῖν cet.; vix sanum || 16 τοῦτο Δ; οὕτως 
— Vg | 17 νῦν om. Vo | coni. sch. 18 (καὶ οἱ ἀϑηναῖοι οὕτως) 

-. Vg ἰδίως om. A || 19 συμβάλλειν οἱ C; συμβαλλεῖν (om. 48η- 
— vaio) V | 20 ἐμβέβληνται V | 25 πρὸς ἑσπέραν A 
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ἐμπεπολήκαμεν: ἐκερδάναμεν. co Np 

ἐφήβων] ἔφηβοι καλοῦνται of ἀπὸ νη ἐτῶν νέοι ἄχρι 
τῶν εἴκοσι. co ΔΥφ 

ἢ λόγους τινάς: ἐπειδὴ ῥητορικῆς ὃ “Ἑρμῆς ἔφορος λέγε- 

ται. Co ΔΥφ 5 

πλωπεύει] λέγεται γὰρ τῶν κλεπτῶν προΐστασϑαι ὃ Ἕρ- 
μῆς. c FVpOUQA 

ἐξ ἡμισείας] τὸν γὰρ Ἑρμῆν καὶ τοῖς ἄνω καὶ τοῖς κάτω 
συναριϑμοῦσι καὶ τοῦτο νῦν διαπαίξει. «ο VRpOUQA 

ἀσφόδελος: εἶδος βοτάνης. co AVq. Addit Δ: ἐδω- 10 

δίμου. «ο 

χοα(["] τὸ ἐπιχεόμενον τοῖς ἀποϑανοῦσι μελίκρατον. c 
[CVpOUQA 

πόπανα: εἶδος πλακοῦντος. c- ΔΥφ 

ἐναγίσματα: τὰ προσφερόμενα τοῖς νεχροῖς εἰς τιμὴν ϑύ- 15 
ματα. c ΔΥφ 

ἀμβροσία: τὸ τῶν ϑεῶν βρῶμα. c AV 
νέκταρ: τὸ τῶν ϑεῶν πόμα. c AV 
βάδην] ἠρέμα παραγενομένου. σημαίνει δὲ καὶ τὸ ϑᾶττον 
καὶ τὸ ταχέως. co A 20 

αἰπόλιον: αἰγῶν ἀγέλην. c» Δ 
σοβῶν"] κομπάζων. διώκων. c ΔΥφ 

δεδεμένον "] τὸν τύραννον λέγει Μεγαπένϑην. «οΓΥΟΌΩΔ 
γελῶντα] Μίκυλλον πένητα. c [VU QA. Addit Δ: τὸν 
σκυτοτόμον. ^w 25 

πήραν ἐξημμένον] τὸν Kvvíoxov, ὅ ἐστι Κυνικὸν guAó- 
σοφον. c» [VOUQA 

ἐξημμένον: βαστάξοντα. co AV 

1 ἐκερδήσαμεν N | 2 v«' q; cf. sch. Phal. I3 || 9 τοῦτον 
VA | oov V | 12 χοαί εἶσι τὸ C | νεκροῖς V || 14 πλακουντίου A | 
17 coni. sch. 18 (véxr«o δὲ V || 19 cf. sch. De merc. cond. 26 | 
παραγενομένου Sic A; scholiasta temere transscripsit, cf. Etym.: 
βάδην ἀπιόντος" ἠρέμα παραγινομένου κτλ. | 22 κομπάξων scripsi 
coll. Phot. s. v. σοβεῖ; καταπαύων ^; om. Vo | 24 μίκυλλον φησὶ 
z. A || 26. 28 τ. xvv. λέγει (om. ὅ — quA). ἐξημμένον δὲ V 



19. Scholia in Luciani Catapl. 3—5. 43 

xtxoviuévov*] κονισρτοῦ πεπληρωμένον. c VpA 

λειπόνεως: ὃ καταλιμπάνων τὴν ναῦν. co Δ 
ἀνακωκύει) ὃ Κωκυτὸς φωνῆς ἐστι μίμημα. λέγουσι δὲ καὶ 

᾿Δλίβαντα πάλαι τινὰ εἶναι ποταμὸν ἀπὸ τοῦ ἅπαντα κατα- 

5 ξηραίνειν καὶ μὴ λιβάδα ἔχειν. c— Δ 
νήματος ἢ] λέγουσι γάρ. ὡς ἐν ἀτράκτῳ στρέφει ἡ Κλωθὼ 
νῆμα τῆς ἑκάστου ζωῆς ὡς συμπληροῦσϑαι τὸν τῆς ζωῆς 

ἑκάστου χρόνον τῷ νήματι. c IVpOUQA 

"Avoomóg ἐστι μία τῶν Μοιρῶν ἡ τὰ γινόμενα μὴ συγχω- 4 
30 ροῦσα τρέπεσϑαι. διὸ καὶ ταύτην λέγουσι παραδιδόναι 

τοὺς ἀποϑνήσκοντας τῷ Ἑρμῇ. c- ΓΥΦΟΤΤΩΔ 
ἀντερείδων: ἀντιβαίνων. c AV 

εὐάγωγος: εὐχερής. c AV 
στόμιον] ἐν Ταινάρῳ ἀκρωτηρίῳ τῆς “ακωνικῆς λέγουσιν 

15 εἶναι τὸ στόμιον, ἀφ᾽ οὗ τοὺς νεκροὺς ἐπὶ τὸν “Διδην 
κατέρχεσϑαι. c ΓΥΦΟΤΩΔ 
ἀπαριϑμοῦντος ] ἀριϑμοῦντος. —— FVOUQ. Addit V: 
μετροῦντος. c 

AiexG*| ὃ Αἰακὸς υἱὸς λέγεται τοῦ Διός. καὶ τοῦτον, ὥς 

30 φασιν, ἐπέστησεν τοῖς καταχϑονίοις ἐπισκοπεῖν. «ο ΓΥΟΠΩΔ 
λαϑών] ἀγνοηϑείς. «ΟὟ 
ἐνέδει] ἐνέλιπεν. -— IVpOUQA 
τῷ λογισμῷ"} τῷ ἀριϑμῷ. «ο TVOUQA. Addit V (cf. K): 
λογαριασμῷ. «Ὁ 

35 ἅλις σοι: ἀρκεταί. co AV 

᾿ παραλελόγισται: παρηρίϑμησεν. co AVQ 

συνείς] νοήσας. «ΟΥ̓ 

αὐθαίρετος: ἐξ ἰδίας γνώμης. c» AV 

 ὕσπληγος] ἀφετηρίας. —- ΓΥΠΩΔ 
80 ὀλιγωρίαν] ῥαϑυμίαν. c- V 

Q 

3 ὁ om. Laur. 57, 13. || 4 ποταμὸν Etym. B. 3s Koxvrós; 
|» ποτε A| 5 μηδὲ Etym. Ϊ 6 στρέφειν ΓΥ͂ | 1 τὸ νῆμα V | 9 ἄτρα- 
— πός FA || 17 ad λογιξομένου relat. VOUQ || 22 ἐνέλειπεν AO: 

ἔλειπε UQ 



44 19. Scholia in Luciani Catapl. 5— 7. 

διαμέλλομεν] βραδύνομεν. c- V 

&zopá99ocv*] οὕτω καλεῖται ὃ τῆς νεὼς τόπος. δι᾿ οὗ ἐπὶ 
τὴν γῆν ἐξερχόμεϑα ἢ εἰσερχόμεϑα. «ο TOVpOUQA 

εὐαγρίας"] καλῆς ἄγρας. c ΓΥ̓ΦΔ 

ὀμφακίας"] ἀνεψήτους. 0 ἐστι μικρούς. c FVpOUQA. 
Addit O: ἀώρους. «Ὁ 

τὰ πρὸ Εὐκλείδου νῦν ἐξετάξουσαν: παροιμία. --- ἐν 

τῷ Πελοποννησιακῷ πολέμῳ οἵ “ακεδαιμόνιοι τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων περιγενόμενοι τριάκοντα τυράννους ἔστησαν παρ᾽ 

αὐτοῖς. οἵτινες παραλαβόντες τινὰς τῶν πολιτῶν μετὰ 

ταῦτα κακῶς ἐκέχρηντο τοῖς λοιποῖς. καταλυϑέντων οὖν 
τῶν τυράννων καὶ γενομένου μετ᾽ αὐτοὺς Εὐκλείδου 

ἄρχοντος. ἵνα μὴ μνησικακήσωσιν ἀλλήλοις οἵ πολῖται. 
συνθήκας ἐποίησαν ὥστε τὰ πρὸ Εὐκλείδου ἄκυρα εἶναι. 
τοῦτο οὖν λέγει νῦν ὅτι (τῶν πάνυ γερόντων ἀναζητῆσαι 
τὸν βίον οὐ βούλομαι. —— ΟΓΥΦΟΤΤΩΔ 

βεβυσμένοι"] πεφραγμένοι. -- ΓΥΠΩΔ 
ἀράμενον] κουφίσαντα. c AV 
ταπκεροί"]} τακέντες. «ο ΓΝΩΔ 
x«9' ὥραν τετρυγημένοι"] ἡψημένοι ἐν τῷ δέοντι : 
καιρῷ. c» [VOA 

6 τυμπάνου"] τύμπανόν ἐστι ξύλον, ἐν ᾧ τοὺς καταδίκους 

ἐφόνευον. c» ΓΥΦΟΤΤΩΔ 

ἴ Ἑκάτης τὸ δεῖπνον πτλ.] ὡς ἔοικεν, ἐν τῷ τῆς “Ἑκάτης 

δείπνῳ ταῦτα παρατιϑέναι εἰώϑεσαν. ἣ δὲ “Ἑκάτη μία : 
ἐστὶ τῶν παρ᾽ “Ἕλλησι ϑεῶν. «ο ΓΥΦΌΩΔ 

τὰ ἐκ τῶν καϑαρσίων Qá*] ἐν οἷς καϑήροντο. - ΓΥΦΩΔ 

2 cf. sch. Dial. mort. XX 1 || 4 τῆς x. VA || 7 ἐξετάξοντα C 

παροιμία C; om. cet. | 10 μεταῦ F | 12 γινομένου C | 15 τοῦτο -- 
16 βούλομαι om. C | 19 τετηγμένοι € || 30 ἑψημένοι codd.; vix 
sanum || 24 cf. sch. Vit. auct.7. Mort. dial. I 1 || sch. 24. 27 coni. 
Vo (ὠὰ δὲ λέγει ἐν οἷς x») | 27 τὰ ὠὰ ἐν οἷς ἐκαϑήροντο A | 
ἐχαϑαίροντο €, at cf. sch. De sacr. 12 



19. Scholia in Luciani Catapl. 7—12. 45 

ὅλον μοι τὸν ἄτρακτον" ἐπέκλωσας] ἀντὶ τοῦ ὅλον 
τὸν ἄτρακτον ἐπ᾽ ἐμοὶ ἔκλωσας. c [VUQ 

ἐπίβαινε"] τουτέστιν ἄνελϑε εἰς τὸ πλοῖον. -«οΓΥ͂ΦΔ 8 
ἡμιτελὴς γὰρ ὃ δόμος] εἰς Πρωτεσίλαον ἀποσκώπτει. «Ὁ 

5 φυῦοῶδ. Addit Δ: οὗ καὶ Ὅμηρος |B 101] κατὰ ταὐτὰ 
μέμνηται. «Ὁ 

ἄραρεν"] ἔδοξεν. -- VUA 
ἐπιβιώσεται] ἐπιξήσεται. c V 
πρός] πρὸς τούτοις. c Γ 

* 2 , 

10 — | καὶ ἐν τούτοις. «ΟΥ̓ 

ἐξήκει") ἀντὶ τοῦ παρῆλϑεν. οὕτω καὶ τοῦ ἐξήκοντός 
φαμὲν χρόνου ἀντὶ τοῦ παρελϑόντος. c ΓΥΦΌΩΔ 

ἐπισήμου] ἐσφραγισμένου. «ο ΓΥΦΩΔ 9 
ἀπέφϑου"] εὐρύξου. «- V9 

15 εὔγνωμον] εὔλογον. -- ΓΥΠΩΔ 
εἰς τοσοῦτον] ἐπὶ τοσοῦτον. c- Vo 
ὑπάγωμαι) ὑποτάξω. —— ΓΥΦΌΩΔ 
» 2 , 

"Avravógov| ὄνομα κύριον. c V 19 

ἐγκαταλεγήσεται] συγκαταρυϑμήσεται. co VpA 11 
2) Tíg* γὰρ ἣν σοι φίλος] δι᾽ ἑνὸς τούτου πᾶσαν τὴν τῶν 

, 2 , 3 , κι er ? A , 3 M 

τυράννων ἐμφανίζει οὐδένειαν καὶ ὅπως οὐδεὶς φίλος ἀλλὰ 

κόλακες πάντες αὐτῶν τὸν καιρὸν ἐξωνούμενοι. c VpUO A 

ἐπεὶ τάχιστά με: ἔϑος ᾿Δττικοῖς οὕτω χρῆσϑαι ἐπὶ τῶν 19 
ἀνυπερϑέτως καὶ παρευϑὺς γινομένων. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν 

s; ἐπεὶ ἀπέϑανον, εὐθὺς τοῦτο εἴργασται εἶπεν “ἐπεὶ τάχιστά 

u& ἀποθανόντα siÓsv^, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ “ἐπεὶ τάχιστά μοι 
; L , 1 , E [A e 5 ' ' - CP - 
fSegevexo, es o E ἔπραξα᾽᾿ ἀντὶ γὰρ τοῦ “ἅμα τῷ 

γενέσϑαι εὐθὺς ἔπραξα. «ο ΣΥΦΌΩΔ 

Γλυκέριον "] ὑποκοριστικὸν τῆς Γλυκερίας ᾿4ϑηναίων ἔϑει" 

4 δοκῶ μοι ante &zocx. add. A, δοκεῖ add. U Q | 10 fort. 
ἐπὶ | 14 εὐρίξου V; svoooí£ov q | 18 in textu αὔτανδρον a scho- 
liasta ex ἄντανδρον corr.V || 19 συναριϑμηϑήσεται A || 22 αὐτὸν A | 
94 ἀντὶ oov τοῦ VA || 28 fort. ἐκγενέσϑαι || 29 ὅτι yÀ. ózoxo- 
ριστικῶς εἴρηται ἀντὶ τῆς yÀ. GU. δὲ ἔϑει" αὐτοὶ κτλ. C | cf. sch. 
Dial. mer. Π1 Γλυκέρα 

αν 
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9 M A] i ' MJ E] , (4 e ^ αὐτοὶ yàg τὰ ϑηλυκὰ ὀνόματα οὕτως ὑποκορίζονται τὴν 

Εὐφημίαν Εὐφήμιον λέγοντες καὶ τὴν Εὐπραξίαν Εὐ- 

πράξιον. c BCVpUQA 
3 ' e , e e 2») 3. δ » — : "ru ὑποκορίσματα, ἅπερ ὡς ἐπίπαν εἰσὶν ἕταιρικά, 

"Angíióiov, Φιλίτιον, ΨΨυχίδιον, Στρούϑιον, ᾿Ερώτιον. Πώ- 

λιον, Χρυσάριον καὶ πάντα, ὅσα τῇ τῶν οὐδετέρων φωνῇ 
κατὰ ϑήλεος γένους κατηγορεῖται. ὧν ὃ χαρακτὴρ ἄνωϑεν 
ἐμμένει ᾿Δττικός᾽ μεμένηκε δὲ νῦν καὶ τῇ ἡμετέρα χρήσει 
ς Φ , ς ς , e ' , E δ E , 5 Φανίον. ἡ “Αβρότιον, ἅπερ καὶ μέχρι τῶν ἑνικῶν μόνον 
κλίνεται. co V 

ἐπισπασάμενος" τὴν ϑύραν] ἐπισύρας. ἀσφαλισάμενος. c» 
[6VOQA 

ἐσπόδει") ὑβριστικῶς ἠφροδισίαζεν. c FOVOQA 
ἐνέτεινας ] ἐπήγαγες. c ΓΥφ 

καὶ κατὰ κόρρης] καὶ κατὰ τῆς κεφαλῆς. co V 
πλατὺ χρεμψάμενος] τὸν ἐν στόματι συναγαγὼν πτύε- 
λον. co V 

ἐνεπιμπράμην "] ἐκαιόμην, ἐμαινόμην. c TVOQA 
εἰ] ἀντὶ τοῦ εἴϑε εὐκτικοῦ ἐπιρρήματος. c Γ 
ὧν" εἰ λαβοίμην] καὶ τοῦτο δραματικὸν τὸ μὴ συντελεῖν 
ἐᾶσϑαι τὸν λόγον ἀλλ᾽ ὑποτέμνεσϑαι ἐνδεοῦς ἔτι ὄντος. ὡς 

καὶ ἐν τῷ βίῳ πολλάκις εἴωϑε γίνεσϑαι ὑπὸ μειζόνων 
πωλυομένου τοῦ λόγου. c RVOUQA, cf. C 

e M ? 56 , M , - j 
— ] ὅτι τὰ κατ᾽ ἔλλειψιν γινόμενα τῶν διηγήσεων, oiov τὸ 

ἀνακόπτειν τὸν λόγον πρὶν πέρας ἐπιϑεῖναι τῷ πράγματι, 
δραματικά εἰσιν ἤγουν μὴ συντελεῖν κτλ. (cf. lin. 20) «ὦ C 

κατὰ τυράννου κτλ.] ὡραῖον. c V 
καὶ Ῥαδάμανϑυς víóg ἐστιν, ὡς λέγουσι, τοῦ 4ιός. ἀφω- 

2 λέγοντες εὐφήμιον C | 4 sch. ad c. 9 (εἰς τοσοῦτον κτλ.) 
relat. V | τ ϑήλεως V || 9 φάνιον V | 7) ἀβρότινον V; cr. Sola- 
nus; possis etiam Ἁβροτόνιον | 11 ἐπισπάσας C | cf. sch. Iov. 
irag. 16; Suid. s. v. ἐπισπώμενος et προσκείμενον | 921 ἐνδεοῦν 
(om. ἔτι) C || 21. 22 ὄντως καὶ Γ | 22 πολλὰ C | λέγεσϑαι C || 
22 ὑπὸ —923 λόγου om. A || 23 xoAvou£vov C | 25 ἐπιϑῆναι C; 
fort. ἐπιτεϑῆναι | 28 καὶ οὗτος υἱός V 

10 

15 

20 
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ρίσϑη δὲ παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ οὗτος ἐπὶ τῷ ἐκξητεῖν τὰς 
τῶν τετελευτηκότων πράξεις καὶ τὰς πρὸς ἀξίαν ἐπιτυϑέναι 

δίκας. c FVOQA 
κἂν ἰδιώτην κτλ.] ὡραῖον. πάνυ εὐκαίρως τὰς τῶν πλου- 

5 σίων καὶ φιλοζώων φωνὰς μεμίμηται. c b 

εἴσω" τοῦ ποδός] τουτέστιν ἀπὸ τοῦ ποδός. -- ΓΥΦΟΩΔ 

ὅπως] κἀνταῦϑα ἐλλείπει τῷ πολλάκις ἡμῖν εἰρημένῳ ᾿᾽48η- 
ναίων ἔϑει τὸ φρόντιξε. c ΣΥΦΟΩΔ 
προσεπαττάλευσα] εἰς πάσσαλον ἔδησα ἢ ἀντὶ τοῦ &v- 

10 εσταύρωσα. c ΓΟΥΦΟΩΔ 
ἀγαπητή] ἀντὶ τοῦ ἀρκετή. ἐπιπόϑητος. ἡδεῖα. c- RVOQ 14 
Κύκλωπος] ὃ Κύκλωψ πρὸς τὸν Ὀδυσσέα ἐν τῷ σπη- 
λαίῳ φησὶν ὅτι ἱχαρίξομαί σοι τοῦτο. ὅτι μετὰ πάντων 

ὕστερόν σε ἐσϑίω᾽ [cf . Hom. : 369]. τοῦτο οὖν καὶ ὁ Μί-. 
15 χυλλός φησιν ὅτι 'Ücov ὃ ϑάνατος γίνεται. τί μὲ ὠφελεῖ 

τὸ ἀποθανεῖν ὕστερον: c- [VOQA 
πύματον "] ἔσχατον. c ΓΥ͂ 
Οὗτιν τὸν Ὀδυσσέα᾽ οὕτω γὰρ ἕαυτὸν ὃ Ὀδυσσεὺς καλεῖ 

διαπαίξων τὸν Κύκλωπα. «οΓΥΟΩΔ. Addit A: καὶ ϑέλων 

80 ἀπαλλάττεσϑαι αὐτοῦ. «ο ᾿ 

ἐκ διαμέτρου: τὸ λόγιον ἐπὶ τῶν πάνυ διαφερόντων. 

εἴληπται δὲ ἀπὸ τοῦ ἐπιπέδου σχήματος τοῦ κύχλου᾽ ἐπ᾽ 

ἐκείνου γὰρ πασῶν τῶν τεμνουσῶν αὐτὸν εὐϑειῶν μείζων 

ἡ διὰ τοῦ κέντρου. ἥτις καὶ διάμετρος λέγεται. ἀπὸ τούτου 
55 τὰ πάνυ διαφέροντα λέγεται ἐκ διαμέτρου. c- B Vo 

τὸ καὶ παῖδας ὡραίους πῶς σοι ἐκλέληπται; ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ 

ἐφεξῆς πάνυ τοῦτο σαφές. βωμολόχε. c Δ 

οὐ γὰρ οἶδ᾽ ὕπως] καινοπρεπὲς τοῦτο, “οὐκ οἶδα γὰρ 
ὕὅπως᾽ δέον εἰπεῖν, ὃ δὲ ““οὐ γὰρ οἶδ᾽ ὅπως εἴρηκεν. “Ὁ 

CVOQA 

9 sic — ἔδησα Γι, 7j — ἀνεσταύρωσα Eb | 7; om. ΟΥ̓Δ || 11 ἀντὶ 
τοῦ ἀρκετή om. b | ἡδεῖα om. V || 18 πάντας A || 15 ἐφόσον 
VA || 16 coni. sch. 18 (οὔτιν δὲ λέγει τὸν} V || 18 ὃ om. V || 23 γὰρ 
om. f; 

Ner 
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καϑάπερ ἰξῷ τινι προσέχεται τοῖς τοιούτοις ἡ ψυχὴ 

xrÀ.| σχόλιον Βασιλείου ᾿Αδάδων. ἐνταῦϑα αἰνίττεται τὴν 

τῆς ψυχῆς μετὰ τοῦ σώματος γενομένην συμφυίαν καὶ τὸ 

δυσαπόσπαστον αὐτῆς καὶ ὀδυνηρὸν καὶ σχετικόν, ὃ πρὸς 
τὸ σῶμα πέκτηται᾽ οὐ φέρει γὰρ ῥαδίως ὑπαναχωρεῖν ἐκ 
τούτου διὰ τὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ δημιουργοῦ ταμιευϑεῖσαν 

συμπλοκὴν ἐν ἀλλήλοις καὶ μάλιστα. εἰ τύχοι καὶ ἐγκλή- 
μασιν ἁμαρτημάτων περικεῖσϑαι᾽ ὥσπερ γὰρ τότε δείματά 

τινα δεδιῶσα τοῖς ἔνδον ἐναποχρύπτεται ἀναβαλλομένη 

τὴν πρόοδον. αἵ δὲ τούτων ἐχτὸς εὐθύμως τούτων ἀφί- 

στανται ἅτε κοῦφοι καὶ τῶν τοιούτων φόρτων ἀπηλλαγμέ- 
ναι καὶ πρὸς τὴν ἄνοδον ἐπιτήδειαι. c Δ 

προσέχεται"}] κρατεῖται. c ΓΥΦΟΩ 
προστετηπυϊα"] προστακεῖσα, ἐπυϑυμητικῶς ἔχουσα. ce 

[CVpOQA 

δυσέρωτες: of πάνυ ἐρῶντες. c AV 

καταλιπαρῶν: ἀντὶ τοῦ παρακαλῶν. c Δ 
οὐ συνοικίαν: τὰ νῦν ἐνοικικὰ λεγόμενα. c ΟΥ̓ΦΟΩΔ 
εὔξωνος] ὃ ταχὺ καὶ ὀξέως βαδίζων. «ο ΓΥ͂ΦΟ (δ ὃ 
κρηπῖδα] ὑπόδημα. c ΓΥΔ 
εὐθὺς κτλ] ἔοικεν ἀπό γε τῶν παρόντων ἐξαίφνης Μί- 

κυλλος ἀποϑανεῖν. c Δ 

μελαντηρίαν] τὸ τῶν καλιγαρίων μέλαν. c V 
ἐς τὸ πρόσω] τουτέστιν οὐχ ὥσπερ of πλούσιοι εἰς τὰ 
ὀπίσω ἐθεώρουν ὡς ἐπιϑυμῶν τοῦ φωτός. c ὙΓΟΩΔ 

κατόπιν] ὄπισϑεν. c TV | 
τὸ δὲ μέγιστον] τὸ ἰσχυρότερον. c- Δ 
ἐς τὸ ἔμπαλιν] τουτέστιν ἐναντία τοῖς γινομένοις ἐν τῇ 

foi. «οὙΓΟΩΔ 

ἡ κνῖσα ] ὃ καπνός. c ΓΥ͂ 

2 ad c. 16 init. relat. A || 9 δεδιόσα A || 16 ἄγαν sch. 
Tim. 26 | 18 cf. Arethas in Dion. Chrys. IV 91 (p. 101 Sonny) 
cet. | 19 ταχὺς V || 24 ad c. 17 στένοντα relat. [ | 25 ἐπιϑυμῶν- 
τες [ | 26 ad πρόσω relat. Γ 

10 

15 

20 

25 

50 
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19. Scholia in Luciani Catapl. 16—19. 49 

ἀπέκναιέ με] igóvevé με. c» FVQA 
, κι - , , , Mi - , 44 er 

— ] ἀντὶ τοῦ νωϑρότερόν μὲ ἐς τὸ fiv διετίϑει. ἢ ὅτι 

τρόπον τινὰ ἐκέντει καὶ ἤμυσσεν καὶ πονηρῶς ἔχειν ἐποίει. 

ἢ ἀντὶ τοῦ ἀπώλλυεν ἢ διέφϑειρεν᾽ οὕτω γὰρ Πλάτων 
. ΕΝ - n. , [Reip. III 406 B] χρῆται và ῥήματι τούτῳ. c V ; 

, :* - , ᾿ - , , A] 

ὅλῳ πήχει" βασιλικῷ] ἀντὶ τοῦ μέτρῳ μεγάλῳ. ὃ γὰρ 

βασιλικὸς πῆχυς ἔχει ὑπὲρ τὸν ἰδιωτικὸν καὶ κοινὸν τρεῖς 
δακτύλους. «ο ΓΥΦΟΩΔ 

ἐξυπτιάξων "] ἀντὶ τοῦ τείνων τὸν τράχηλον καὶ τὸ στῆϑος 
10 προβαλλόμενος ὅμα καὶ τοὺς ἰδίους ὥμους περισκοπούμενος. 

15 

20 

| 25 

0 ἐστι γαυριῶν καὶ ὑπερηφάνως περιπατῶν. “Ὁ ads OQA 
ἐτεϑήπειν"] ἐθαύμαζον. c ΓΥ͂ 

τῶν ἐν τῇ Δακωνικῇ ϑαλάττῃ κοχλίδων] σημείωσαι, 

ὅτε qj “ακωνικὴ κόχλος τῶν ἄλλων εὐδοκιμωτέρα. ἢ ὅτι 

ἐκεῖ πρῶτον παρὰ τῆς κυνὸς εὕρηται τὸ ἐπιτήδευμα τοῦτο. c 

CV9oOA 

ἄγχιστα} ἐγγύτατα. c TVA. Addunt VA: πλέον máv- 17 
TOv πλησιάζων. c 

ἐλογίξετο"] ἠρίϑμει. c AV 
συλλέγων τὰ μετ᾽ ὀλίγον κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. co V 
ἀνιμήσηται) ἀνασπάσῃ. c ΓΥΩ 
ἕωλον"] χϑεσινόν. -- ΓΥφΟΩ ὃ 18 
ἀπαγορεύσας"] ἀτονήσας. c ΓΥ͂ 
πορϑμεῖα λέγει τὸν μισϑὸν τὸν ὑπὲρ τοῦ διαπερᾶσαι διδό- 
μενον. c» [VOQA 

εὐπλοῶμεν"] ἐπικελευσμὸς ἢ ἐπίφϑεγμα τῶν πλεῖν ἀρχο- 19 
μένων ἤτοι πορϑμὸν διαβαλλόντων ἢ εἰς πέλαγος ἀφιέναι 
μελλόντων τὸ εὐπλοήσωμεν τῇ τύχῃ ὡς ἔοικε τοῦτο ὑπο- 
βαλλομένων. c- V 

4 cf. sch. in Plat. ἀπέκναισε" διέφϑειρεν, ὡς νῦν. σημαίνει 
δὲ καὶ διέκοψε καὶ ἐλύπησεν | καὶ διέφϑ'. Barocc. 56 | 6 γὰρ 
om. [ | 9 x«i — 10 ἅμα om. Γ; post περιπατῶν pos. € | 13 6n Vs 
om. cet. | 14 ἡ om. C || 15 εὕρηται πρῶτον (om. παρὰ τῆς 
κυνὸς) C|| 17 ἀντὶ τοῦ £yy. V 

ScHoLrA ΙΝ LvciANUM ed. Rabe. 4 
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moócxcozog*] ἐπὶ τῇ κώπῃ καϑήμενος. —- I[VpOQA 
εὐῆρες] καλῶς κωπηλατοῦν. «ο ΓΥΟΩΔ 
ἐρετμόν"] κώπην. c- ΓΥ͂ 
ἘΠΕ ΡΕΕΣ κωπηλάτει. co Δ 
ἢ] ἄρα. «ο ΓΥ͂ 

Δ legna] ὡς ἐν τοῖς vidibeni λέγειν εἰώϑασι κελεῦ- 

σαι. co ΓΥΦΟΩΔ. Addunt VpOQA: ὠδὴν δὲ λέγει 
ναυτικήν, ἣν ὑποκέλευσμα καλεῖ, διότι ἑνὸς καταρχομένου 
of ἄλλοι ὑπήκουον τὸ ἀδόμενον, ὥσπερ καὶ ὅτε τὴν ὀϑόνην 
τῶν πλοίων μετὰ τῆς κεραίας ἐπὶ τὸν ἵστὸν ἀναφέρουσιν. c- 

οἴμοι} διαφόρων ὀδυρμοί. «ο ΓΥΔ 
σπαϑήσει"} τρυφήσει. c- F VQ. Αααϊ Q: χαταδαπανή- 

σει. «ὦ 
οἴμοι] οὐ λύπη ταυτησὶ τῆς οἰμωγῆς σοι, Μίκυλλε, πρόξε- 

vog ἀλλὰ τοὐναντίον χαρά᾽ ὑπερβολὴ γὰρ ἡδονῆς καὶ 

ϑρῆνόν mors ἀποτίκτειν φιλεῖ. «ο Δ 

πορϑμία"] τὸ ναῦλον᾽ διὰ τοῦ t γράφεται. c Δ 
καϑ' ὕδατος", φασίν, ἤδη γράφεις] παροιμία ἐστὶν ἐπὶ 

τῶν ἀδυνάτοις ἐπιχειρούντων πράγμασιν τὸ γὰρ καϑ' 
ὕδατος γράφειν ἀδύνατον. «ο ΓΥΦΟΩΔ 

- [ἰὡραϊον. «οΟ Γ 
Zioec*] Σῆρές εἰσιν ἔϑνος. παρ᾽ ᾧ γίνεται τὰ Σηρικὰ 

ἱμάτια᾽ τούτους οὖν, φησί, Σῆρας ὄντας ἄπειμι ἐνεγκεῖν 

ὀφείλουσα. ἡ δὲ ἀκολουϑία τοῦ κειμένου ἀπαιτεῖ Σῆρας 
νοεῖν αὐτοὺς τοὺς σκώληκας τοὺς ποιοῦντας τὴν μέταξαν. 

διαπαίξει δὲ ἐν τῷ χωρίῳ τοὺς λέγοντας ἀϑανάτους τὰς 

τῶν ἀλόγων ψυχάς. c ΓΥΦΟΩΔ 

ὃ καλὸς Μέγιλλος] οὗτος ὃ Μέγιλλος Κορίνϑιος ἦν. “Ὁ 

[VpOQA. Addunt VpOQA: ὑπερφέρων κάλλει τοὺς 

κατ᾽ αὐτόν. cv 
ἢ vÀ*] ἢ τίνι, ὅ ἐστι διὰ τίνος. c» VA 

15 ὑπερβολῆς A || 25 μέταξιν V || 28 sch. 22 et 28 coni. 
(οὗτος δὲ 6) V 
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Qoívgc* Σιμμίχη] ὀνόματα πορνῶν. c FVOQA 
πρότερον τέως: παρέλκει ὁπότερον τῶν δύο, ἤτοι τὸ πρό- 
τερον ἢ τὸ τέως᾽ ἄμφω γὰρ ταὐτὸ σημαίνει. c AVQOQ 

"Eíeveívia*] ἕορτὴ ἦν παρὰ τοῖς ᾿4ϑηναίοις τὰ 'EAtv- 

5 σίνια ἐπιτελουμένη Δήμητρι καὶ Περσεφόνῃ, iv ἧ ἐγίνοντο 
ἀνόητά τινα τῶν Ἑ“λλήνων μυστήρια, ἅπερ ὃ “ουκιανὸς 

συνδιαπαίξει. c ΓΥΦΟΩΔ 
δαδουχοῦσα: λαμπάδα φέρουσα. c AV 

ἡ Τισιφόνη μία ἐστὶ τῶν ᾿Ερινύων. ᾿Ερινύας δὲ λέγουσι 98 
i10 ϑεάς τινας ἐπιτετραμμένας κολάζειν τοὺς MIA 

κατὰ τὸν βίον. c- ΓΟΥΦΟΩΔ 
πρὸς τοῦ πατρός] ἐνορκῶ σε κατὰ τοῦ πατρύς, λέγει δὲ 
τοῦ Διός" πατέρα γὰρ λέγουσι τοῦ ῬΡαδαμάνϑυος τὸν Δία. c 

VA 
15 στιγματίας καλοῦσι τοὺς οἰκέτας τοὺς στιζομένους ὡς ἀχρη- 94 

σίμους. πρὸς τοῦτο οὖν ἀφορῶν ὃ Κυνίσκος "mob στιγ- 

ματίας ἐγενόμην; πρῶτον ἠρώτησεν. «ο ΓΟΥΦΟΩΔ 
ὁπόσα ἄν τις ὑμῶν πονηρὰ ἐργάσηται παρὰ τὸν 

βίον. xa9' ἕκαστον αὐτῶν ἀφανῆ στίγματα ἐπὶ 
20 τῆς ψυχῆς περιφέρει} εἴϑε. “ουκιανέ, μὴ διαπαίζοις. 

ἀλλ᾽ ὡς ἀληϑὲς τοῦτο δοξάξοις. «ο A 

ὁπόσα" κτλ.] σχόλιον Βασιλείου ᾿ἀδάδων. ἄντικρυς. ὦ Δου- 
κιανέ, τοῦτο ἀληϑὲς εἴρηκας καὶ λίαν σοφώτατα. oí γὰρ 

μὴ προεχκαϑάραντες τὰ πεπλημμελημένα καὶ διὰ μετανοίας 
2 x«l δαχρύων ταῦτα ἀπονιψάμενοι σαφῆ γνωρίσματα καὶ 

τύπους τινὰς περιφέρουσιν. αἷ τούτων Ψυχαὶ cnn τινὰς 

βαφὰς καὶ IS UDATMEE ἐκκεκολαμμένα ἔχουσαι καὶ γνώ- 

ρίμα πᾶσιν ὄντα διαδείκνυνται, ὧν τὴν αἰσχύνην μὴ φέ- 
ρουσαι δεινῶς ὀδυνῶνται. ἀνόνητα μεταμελούμεναι. καϑὼς 

ὄ ἐγένοντο xU διαπαίξει Laur. 32, 18: νῦν διαπαίξζει 
Solanus || 9 ὅτι vic. ἐστὶ μία C l 15 αἰκιξομένους [; ἐστιξομέ- 
ψους C; cf. Etym. | 16 πρὸς — 17 ἠρώτησεν om. € | 32 δάδων A ! 
25 σαφῆ: Basilius igitur non legit ἀφανῆ στίγματα | 97 fort. 
ἐγκεκολαμμένα 

A* 
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of ϑειότατοι ἡμῶν πατέρες φασίν. ᾿Εφραὶμ καὶ Βασίλειος 
καὶ ὃ λοιπὸς τῶν ϑείων πατέρων ϑίασος. c Δ 

καίτοι" τί τοῦτο κτλ.] φρονίμως αἰνίττεται πάνυ, ὡς 
ὃ φιλόσοφος εἰ καί τι ἔχει πρῴην ἁμάρτημα, δυνατὸν 

διὰ τῶν πόνων ἀποκαϑᾶραι αὐτό. c ΓΥΦΟΩ Δ 

ἐξ ὑπαρχῆς] ἄνωϑεν. e TV 
ἐμπολήσας] κερδάνας, συνάξας. «ο ΓΥΦΟΔ 

μακάρων νήσους λέγουσιν, ἔνϑα διάγουσιν af τῶν ἀγα- 
ϑῶν ἀνδρῶν ψυχαὶ μετὰ ϑάνατον. «ο Vo A 

25 ἀνεπίγραφος ἢ] μηδεμίαν γραφὴν ἢ στίγμα ἔχων. c 

ΓΥΦΟΩΔ 

τύραννον] εἴρηται τύραννος ἀπὸ τῶν Τυρρηνῶν τῶν 

βιαίων καὶ λῃστῶν γενομένων ἐξ ἀρχῆς, ὥς φησι Φιλό- 
χορος [fr. 5. F. H. G. I p. 384 Müller]. Τυρρηνοὶ γὰρ 
ὀλίγον τινὰ χρόνον οἰκήσαντες ἐν ταῖς ᾿ἀϑήναις ὥφϑησαν 
ἐπανιστάμενοι τῇ πόλει. καὶ πολλοὶ μὲν αὐτῶν ἀπώλοντο 
ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων, ἄλλοι δὲ ἐκφυγόντες “ῆμνον καὶ 
Ἴμβρον ᾧκησαν. χρόνῳ δὲ ὕστερον ἀπὸ ταύτης τῆς αἰτίας 
ἐχϑρωδῶς διακείμενοι τοῖς ᾿4ϑηναίοις ὥρμησαν εἰς πλοῖα 

καὶ κατασχόντες Βραύρωνα τῆς ᾿Δττικῆς ἥρπασαν παρϑέ- 
νους ἀρκτευομένας τῇ ϑεῷ τοῖς Βραυρωνίοις" αἷς συνῴ- 

κησαν. of οὖν ἐν ᾿Αϑήνησι ῥήτορες ὡς ἐν δημοκρατίᾳ 
πολιτευόμενοι ἔϑος ἔχουσι τοὺς βασιλέας τυράννους καλεῖν 

ἀντὶ τῆς παρ᾽ αὐτοῖς γενομένης βίας τῶν Τυρρηνῶν. c- Δ 

πρόβαλ᾽ αὐτόν] πρὸ τῶν ἄλλων βάλε. προσάγαγε. c VÀ 
26 κἀκ τοῦ λόγου κτλ.] ὡραῖον. c ΓΥ͂ 

ἐμπαροινῶν] ἐνυβοίζων. c» VÀ 
ἀσκαρδαμυκτί) μὴ μύων τοὺς ὀφϑαλμούς. co AV 
καινουργόν᾽"] τὸ ἐπινοοῦν ξένα. c AV 

4 εἶχε AO | δύναται A || 12 τυρηννῶν Δ (ut lin. 14. 24) | 
17 οἱ ἄλλοι Ambr. P 116 sup. | 20 προσσχόντες Ambr. P 116 sup.; 
κατασχόντες sig ex cod. 'G^ (— Coll. Galei?) Jacobitz | 21 &ox- 
τευομένας Reitz; ἀρκτεύοντας A ||| 922 ἐν del. Reitz 
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ἄλλως] μάτην, ὡς ἔτυχεν. c ATV 
κενή] ψευδής. c- ΓΥ͂ 
σὺ ἡ Κλίνη" λέγε] καὶ τοῦτο πρὸς πλείονα τῶν “Ἑλλήνων 91 
ἐποίησε καταγέλωτα᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἐκεῖνοι καὶ τὰ φυτὰ λέ- 
γουσιν ἔμψυχα, ἐπίτηδες οὕτως ἐμπαίζων λύχνον καὶ κλί- 

vqv μαρτυροῦντας παρήγαγεν. c ΓΥΦΟΩΔ 
τὰ μεϑ᾽ ἡμέραν] τὰ ἐν τῇ ἡμέρᾳ. c- TV 
ὑπερπεπαικότα "] ὑπερβαλλύόμενον. c ΓΥΦΟΩΔ 
Πυριφλεγέθοντα "] ποταμὸν πυρὸς λέγουσι τοῦτον ἐν 
τοῖς καταχϑονίοις. c ΓΥΦΟΩΔ 

Κερβέρῳ"] κύων ἐστὶν 0 Κέρβερος τρεῖς ἔχων, ὡς λέγουσι, 

κεφαλάς. φύλαξ τοῦ 4i0ov. c ΓΥ͂ΟΔ 
χάριν" εἴσομαι) ἀντὶ τοῦ εὐχαριστήσω᾽ τὸ γὰρ εὐχαριστῶ 

παρὰ τοῖς ἀρχαίοις οὐ λέγεται. co VA 
ἀναπεμπαξόμενος"] ἀναλογιζόμενος. ATV 
Τάνταλον] λέγουσι γὰρ of “Ἕλληνες, ὅτι ὁ Τάνταλος ἄν- 
ϑρώπος ὧν ἠξιώϑη γενέσϑαι τοῖς ϑεοῖς ὁμοτράπεζος. καὶ 

ἀκούων τὰ λαλούμενα παρ᾽ αὐτῶν κατερχόμενος ἔλεγε τοῖς 
ἀνθρώποις καὶ διὰ τοῦτο οἵ ϑεοὶ ὀργισϑέντες κολάζουσιν 

αὐτὸν ἐν τῷ "Aióg" ϑεωρῶν γὰρ δένδρα πεπληρωμένα καρ- 
πῶν καὶ ποταμοὺς παραρρέοντας οὐδενὸς αὐτῶν δύναται 

γεύσασθαι" αὐτοῦ γὰρ προσιόντος ἐκεῖνα φεύγουσιν. c 

ΓΥΦΟΩΔ 

20. Ζεὺς ἐλεγχόμενος. 

ἐρραψῳδήκασιν"] εἶπον, ἐξηγήσαντο. c Δ 
οἵ ποιηταὶ δὲ ὁπόσα μὲν ἂν ἐκ τῶν Μουσῶν κατε- 
χόμενοι ἄδωσιν. ἀληϑῆ ταῦτά ἐστιν] Πλατωνικὸν 

[cf. Ion. 533 E cet.] τὸ ϑεώρημα. «.ο ΓΥΟΩΔ 

2 coni. sch. 1 (μάτην xrà.)) V || 5 οὗτος VA | 9 coni. 
E 11 (ὁ δὲ κέρβ. κύων x4) V || 15 sch. ad μεμνημένος 
rel. F 

28 

29 

E 
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οὐ ϑεός ἐνδεής Ζεύς ϑεός οὐδείς Ζεύς 
ἐόν AUNT ΒΟΥ 

— οὐδείς τις 

ἐνδεῆς | c9 A 

ὃ πολυϑρούλητοιξ κτλ.) 'mávu γενναίως καὶ τοῦτο καϑ'᾽ 

“Ἑλλήνων ἠπόρησεν, εἴτε ἄλλο τι δύναται ἡ Εἰἱμαρμένη s 
καὶ Τύχη παρὰ τὰς Μοίρας sive ἰσοδυναμοῦσι. διὸ xoi! 
ὡς μεγάλης οὔσης τῆς ἀπορίας ἐποίησε τὸν Δία μηδὲν 

περὶ αὐτῶν ἀποκριϑῆναι δυνάμενον. co ['V'OQA 
4 τί δ᾽ οὖν ἐμειδίασας; ἀνεμνήσθην" κτλ.] τοῦ Διὸς 

εἰπόντος ὅτι “χαὶ ἡμεῖς οἱ ϑεοὶ τοῦ νήματος ἠρτήμεϑα i10 
τῶν Μοιρῶν᾽ ὃ Κυνίσκος ἐγέλασεν. c ΓΝΟΩΔ 

καϑήσειν]) κρεμάσαι. «ΟΥ̓́ 
βίαν] δύναμιν. «ο FVOQ 

νῦν δὲ αὐτόν δὲ xTÀ.] ὡραῖον. c ΓΥ͂ 
6 εἰκαῖον] μάταιον. «ΟΥ̓́ 15 

τὰς ϑυσίας qgucoív*] δηλονότι ὃ λόγος. c— FVOQ 

μὴ ὀκνήσῃ ς᾽] ἀπὸ κοινοῦ τὸ μὴ ὀκνήσῃς. ἵν᾽ y “καὶ ὅπως 
ἀσφαλέστερον ἀποχρίνῃ,. μὴ ὀκνήσῃς᾽. co VOQA 

1 ἀντίδοσιν] &v9" ὧν λαμβάνουσιν ἀγαϑῶν τὰς ϑυσίας 
παρέχοντες. c ΓΝΟΩΔ 20 

οὐ γὰρ ἀποχρήσει αὐτοῖς κτλ.] ὡραῖον. c [V 
μακρῷ] πάνυ. «οΓΟ 

8 ἱμονιάν"] ἱμονιὰ λέγεται τὸ σχοινίον, εἰς 0 δεσμεῖται ὃ 

κάδος, δι΄ οὗ τὸ ὕδωρ ἐκ τῶν φρεάτων ἀνέλζουσιν. c s; 
[VOQA. Addunt VQ: ἱμονιὰ λέγεται καὶ ἡ διὰ κάδων 
4j πως ἄλλως διὰ σχοινίων γοῦν ἄντλησις. διότι καὶ ἱμὰς 
λέγεται κυρίως μὲν ὃ λῶρος. καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὸ 

σχοινίον. «Ὁ 

6 ἡ τύχη OQ, cf. Luc. | 26 ἱμονιὰ δὲ Ox. Canon. 41 | 
κάδων Q Canon. 41; κάδου V; fort. κάλων || 23 ἤπος ἄλος 
διασχοινία V | καϑότι Q Canon. 41 
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Προμηϑεύς"] λέγουσιν, ὅτι ὃ Ζεὺς τὸ πῦρ ἔκρυπτεν καὶ 
3 9 M 2 » , , ec M οὐκ ἠνείχετο παρασχεῖν αὐτὸ τοῖς ἀνθρώποις. ὁ δὲ Iloo- 

μηϑεὺς κλέψας αὐτὸ τούτοις δέδωκε καὶ ὀργισϑεὶς ὁ Ζεὺς 
ἔδησεν αὐτὸν ἐν τῷ Καυκάσῳ ὄρει καὶ ἐποίησεν ἀετὸν 

5 ἐσθίειν τὸ ἧπαρ αὐτοῦ. c ΓΥΟΩΔ 
, ὃς ^ E M e - e , € 2 πατέρα] πατὴρ τοῦ 4ιὸς ὑπῆρχεν 0 Κρόνος. οὗτος ἐγνω- 

κώς,. ὡς εἷς τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ γεννωμένων τῆς βασιλείας 
2 M ? , μ᾿ ε 5, δ᾽, , ν᾽ Lj -“ ἐκβαλεῖ αὐτόν, ἐπειδὰν ἔσχεν viov, κατήσϑιεν αὐτόν. τοῦτο 

ἐποίησε δύο υἱοῖς. τῷ "Aim καὶ τῷ Ποσειδῶνι. ὅτε δὲ 
10 ἐγεννήϑη ὃ Ζεύς. ἡ Ῥέα, ἡ γυνὴ τοῦ Κρόνου, δέδωκεν 

αὐτῷ λίϑον ἀντὶ τοῦ 4ιός. 0 δὲ Κρόνος καταπιὼν καὶ 
J , - ^r ^t ' 3 1 1 

τους προτέρους παῖδας ἐξήρασεν. αὐξηϑεὶς οὖν Ζεὺς τὸν 

ἑαυτοῦ πατέρα τῆς βασιλείας ἐδίωξε καὶ δεσμοὺς βαλὼν 

αὐτῷ ἐν τῷ Ταρτάρῳ ἀπέϑετο. —- ΓΥΝΟΩΔ 
15 “αομέδοντι"}] ὃ Ποσειδῶν, ἀδελφὸς Qv τοῦ Διός, μὴ 

, X. , - M εἰ E , LA ΕΣ , 

φέρων τὴν βασιλείαν τοῦ Διὸς διὰ τὸ βαρέως ἄρχειν αὐτόν, 
2 , ^ M N - δ γ- 2 , A 

ἐβουλεύσατο μετὰ καὶ ἄλλων ϑεῶν ὑποτάξαι αὐτόν. γνοὺς 

δὲ τοῦτο ὁ Ζεὺς τοὺς βουλευομένους ἐτιμωρήσατο. τὸν 

οὖν Ποσειδῶνα ἔπεμψεν εἰς Τροίαν ἐπὶ τῷ δουλεῦσαι τῷ 
80 “αομέδοντι. c-— FVOQA 

᾿ἀδμήτῳ"] ὃ ᾿Δοσκληπιὸς υἱὸς ἣν τοῦ ᾿Ζ“πόλλωνος. οὗτος 
τῇ ἰδίᾳ τέχνῃ τῇ ἰατρικῇ χρώμενος, ὡς ματαιολογοῦσι, τοὺς 
ἀποϑνήσκοντας ἤγειρεν, καὶ ὀργισϑεὶς ὃ Ζεὺς ἐκεραύνωσ' ή ς ἤγειρεν, καὶ ὀργισϑεὶς € ἐκεραύνωσεν 
αὐτόν. ἐπὶ τούτῳ λυπηϑεὶς ὃ ᾿ἀπόλλων τοὺς Κύκλωπας 

.85 τοὺς εἰωθότας κατασκευάζειν τοὺς κεραυνοὺς κατετόξευσδν, 

καὶ ϑυμωϑεὶς 0 Ζεὺς ἐποίησε τὸν ᾿Δἀπόλλωνα τῷ ᾿Αδμήτῳ 
δουλεῦσαι. ὃ δὲ Ἄδμητος ἦν βασιλεὺς Θετταλίας. c 

[VOQA 
ἐν ἀκαρεῖ) iv βραχυτάτῳ. λέγεται δὲ ἀκαρὲς τὸ βραχὺ 

7 γενομένων VA | 8 ἐκβαλεῖ Δ; ἐκβάλλει V V. (cf. sch. 
Gall. 13 φονεύει) | 9 υἱοὺς Γ || 12 ἐξέρασεν l; ἐξήμεσεν cet. | 
13 περιβαλὼν A | 15 μὴ — 16 “ιὸς om. V || 18 τοὺς βουλομέ- 
νους OQ; τοὺς μὲν συμβούλους A; τούτους V || 22 cf. sch. Dial. 
deor. XV 1 
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ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τριχῶν τῶν μηδὲ καρῆναι διὰ βραχύ- 
τητα δυναμένων. «ο FVOQ 

11 Εἱμαρμένην τιμῶντες κτλ.] ὡραῖον. «ο ΓΥ͂ 
ad e. 11—12- 

εἰ μὲν ϑεοὶ σϑένουσιν. οὐκ ἔστιν τύχη, 5 
εἰ δ᾽ οὐ σϑένουσιν, οὐδέν ἐστιν d τύχη. 
εἰ μὲν ϑεοὶ σϑένουσιν. ἔστιν d τύχη. 
εἰ δ᾽ οὐ σϑένουσιν, μᾶλλον ἔστιν ἡ τύχη. c VA 

19 εἰ μὴ παρὰ τοῦτο] κατὰ τοῦτο. «α [V 
καϑείρξας"] ἐγκλεισάμενος. «ο Δ 10 
Κροίσου" παῖδα] Κροῖσος ὃ Λυδῶν βασιλεὺς εἶδεν ὄνει- 

ς ς δι 3 »"νὝ *, - Y - , 
gov, ὡς ὃ υἱὸς αὐτοῦ —4vvc αἰχμῇ σιδηρᾷ τεϑνήξεται. 

' 535 9 4 - ' » 1 , φοβηϑεὶς ovv οὐ συνεχώρει τῷ παιδὶ οὔτε κατὰ πολεμίων 
ἀπελϑεῖν οὔτε διὰ τόπου παρελϑεῖν, ἐν ᾧ ἐκρέματο σίδη- 

' * ' M , , * LU ρος. συὸς δὲ κατὰ τὴν χώραν φανέντος πεισϑεὶς ἔπεμψεν 15 
, 2 ι - 4 5 - dq , "» z — 

εἰς ϑήραν τὸν παῖδα καὶ ἐν τῷ ϑηρεύειν υἱθ είναι, wie τῶν 
, E a 2 - [4 

ϑηρευόντων δίψας κατὰ τοῦ συὸς αὐτοῦ μὲν ἥμαρτεν, 

ἀναιρεῖ δὲ τὸν Κροίσου υἱὸν "Avvv. «οΓΥΟΩΔ 
18 ἄλοκα: τὴν αὔλακα, 0 ἐστιν ἀροτρευϑεῖσαν γῆν᾽ λέγει δὲ 

τὴν γυναῖκα. c ΓΝΟΩΔ 30 

14 ἀποσαφοῦντες"] φανεροῦντες. c TV 
ἄρνεια" κρέα] ὃ Κροῖσος ϑέλων πειραϑῆναι, εἰ ἀλήϑειαν 
3 , P» , , δ , M ? M , 

μαντεύεται ὃ ᾿Ζπόλλων. μίξας ἄρνεια κρέα καὶ ἀπὸ χελώ- 

vac ἥψει αὐτά. καὶ ἐποίησεν ἀπελϑεῖν τινας πρὸς αὐτὸν 
καὶ ἐρωτῆσαι αὐτόν. τί ποιεῖ ὃ δὲ ἀπεκρίϑη 25 

ee? / Z2 , zi , / ὀδμή μ᾽ ἐς φρένας ἦλϑε κραταιρίνοιο χελώνης 
ἑψομένης ἐν χαλκῷ ἅμ᾽ ἀρνείοισι κρέασιν᾽᾿. «οΟΓΥΟΩΔ 

, 2 ie , EU 

15 διηγκυλημένος] ἐν ἑτοίμῳ ἔχων. «ο ΓΝΟΩ 
διηγκυλωμένος) ἠγκασμένος. «ο A 

5. 6 fr. 169. F. T. G.? IL 814 N. | 22 ἀληϑῆ VO || 24 £e: V || 
95 ποιεῖν Γ | 26 6 δημος ὀσφράνας ἦλϑεν κρατήρινοιο y. ἕψω- 
μενὴης Γ, similiter corrupta in ceteris cod.; correxi ex Herod. 
1, 47, cf. sch. Iov. trag. 30 | 27 κρέεσσιν Her. | 29 sch. non 
certo legi 
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Καλλίας] ᾿Αλκιβιάδης Κλεινίου, Σκαμβωνίδης τὸν δῆμον, 16 
τραυλὸς ἦν, ὡς ᾿Δριστοφάνης Σφηξί [44]. γήμας δὲ τὴν 
Ἱππονίκου ϑυγατέρα, Καλλίου δὲ ἀδελφήν, αὐτῇ μὲν ἐπεισ- 
- n , .! M , , E M ' , 

Wyev ἑταίρας. τὸν δὲ Καλλίαν ἐπειρᾶτο διὰ τὰ χρήματα 

ἀνελεῖν. καὶ συνϑέμενός τινι τῶν ἡλικιωτῶν κόνδυλον τῷ 
€ , e NND 1 1 , , Mj LA , B 

Ἱππονίκῳ ἐνέτρυψεν. καὶ βαδίζων εἰς τοὺς τῶν ἐραστῶν 
3 M M , - ^ 2 , 5r, Mj 

ἀγροὺς τοὺς καλλίστους τῶν βοῶν ἐκλεγόμενος ἔϑυε μετὰ 

τῶν ἐραστῶν. αὐτῇ δὲ τῇ ϑυγατρὶ αὐτοῦ ἐπεμίγη ᾿άλκι- 
’ Α M , * Nx , 2 - 

βιάδης παρὰ τοὺς νόμους. οὗτος δὲ Axdvi0g ἐκαλεῖτο, 
Ψ rr 1 jj 3 , 2. ^ um 2. 4 4 ἤτοι ὅτι τοὺς μικροὺς ἀκατίους ἐκάλουν ἢ ὅτι ἀπὸ Axa- 
τίου χωρίου ἦν. co V 

τοῖς ἕνδεκα) οἵ ἕνδεκα ἄρχοντές εἰσι παρὰ τοῖς ᾽498η- 
x - , ; , 1 ^ ; ναίοις τῶν ἐν và δεσμωτηρίῳ ἐπιμελούμενοι καὶ τοὺς ἐνα- 

, e , ^ ? M ^ , "^ 

γομένους ὡς κλέπτας ἢ ἀνδραποδιστὰς ἢ λωποδύτας. Gv 

μὲν óuoÀoyGo:, ϑανάτῳ ζημιοῦσιν, ἐὰν δὲ ἀμφισβητῶσιν, 
εἰς δικαστήριον εἰσάγουσι καί, ὃ δ᾽ ἂν κρυϑῇ περὶ αὐτῶν, 

ποιοῦσιν. καὶ εἶ τις ἄλλος κατακρνϑῇ ϑάνατον, οἵ ἕνδεκα 
τοῦτον παραλαμβάνουσιν. «ο ΓΥΟΩΔ 

3 , , M e ’ M 3 M 2 , 93 

ἀνεσκολοπίξοντο] ἐν pra Γώχης δὲ ἀνὴρ ἐνάρετος ἀνε- 

σκολοπίσϑη πρὸς αὐτοῦ᾽. c— ΓΔ 
Τιτυούς"] ὃ Τιτυὸς ἠϑέλησε βιάσασϑαι τὴν “ητώ, γυναῖχα 17 
οὖσαν τοῦ 4ιός, μητέρα δὲ ᾿Ζπόλλωνος καὶ ᾿Δρτέμιδος, καὶ 
διὰ τοῦτο κολάζεται ἐν τῷ “Διδῃ" αὐτοῦ γὰρ ἐν τῷ ἐδάφει 
ἐξηπλωμένου παρακαϑήμενοι οἵ γῦπες τὸ ἧπαρ αὐτοῦ 

χατεσϑίουσιν. c ΓΥΟΩΔ 
κἀκεῖνον" ἐρωτᾷς] ἀντὶ τοῦ δι᾽ ἐκεῖνον. c ΓΥΟΔ 18 
ἀγαπήσομεν"] ἀρκεσϑησόμεϑα. «ο ΓΥΔ 19 

΄ 

21. Ζεὺς τραγῳσός. 

τραγῳδός"] ἡ τραγῳδία πεπλήρωται συμφορῶν. ἐπεὶ οὖν 
, — ^ e , ,? J^ 24-1 ς 

30. ἐν συμφορᾷ νῦν ὁ Ζεύς ἔστιν, εἰκότως αὐτὸν ὡς τραγῶ- 

12 ἦσαν V | τοῖς om. V || 15 ἀμφισβητοῦσιν V || 17 ποιῶσι F | 
ϑάνατον ΓΔ; ϑανάτουνν 
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δὸν ὑποτίϑεται᾽ διὰ τοῦτο γὰρ καὶ διὰ ἰάμβων τραγικῶν 
διαλέγονται αὐτῷ "Hoe καὶ ᾿4ϑηνᾶ, καὶ αὐτὸς δὲ δι᾿ ἰάμ- 
pov πρὸς αὐτὰς ἀποκρίνεται. c- ΓΥΟΩΔ 

1 μεγαλοσμαράγου"} ἀδιανόητος ὅλος ὁ στίχος. ὡς τοῦ 
Διὸς καὶ τὸ τραγῳδεῖν ἀγνοοῦντος. «οὙΓΟΩ Δ 

ὑποδραματουργεῖν"} τὸ δραματουργεῖν τοῦ ὑποδραμα- 

τουργεῖν ταύτῃ διαφέρει᾽ δραματουργεῖ μὲν γὰρ ὁ ποιητὴς 
' - e , [ud A M , E e ? , 

καὶ τῆς ὑποθέσεως ὅλης καὶ τῶν ἐπῶν. ὡς Εὐριπίδης, 

Εὔπολις, ᾿Δριστοφάνης καὶ εἴ τις τοιοῦτος᾽ ὑποδραμα- 
τουργεῖ δὲ ὃ τὰ ὑπὸ τῶν δραματουργῶν τούτων εἰρημένα 
λαμβάνων κατὰ καιρὸν xci τοῖς οἰκείοις αὐτὰ πάϑεσιν 
ἐναρμόττων ἅτε τοῖς ἤδη πεπραγμένοις ἀφομοιούμενα. cc 

VOQA 
ῷ σάτυρον: δασεῖαν ἢ καταφερῆ zíoguxüc. καὶ σατύριον 

πόα τις συνεργὸς πρὸς τὰς ἀφροδισίους ἀφορμάς. καὶ 
- L4 € M , 2 e ζῷόν τι τετράπουν λιμναῖον. καὶ σάτυρος ἤτοι [ἢ] χορευ- 
M 

τὴς ἢ ἔντασις. co A 
2 Y k -Á cl , 3i TN M 3 2 , Ld 8 ἐπὶ ξυροῦ" ἕστηκεν] παροιμία ἐπὶ τῶν ἐν ἐσχάτῳ ὄντων 

, , ' ji M , 3 à! er 

κινδύνῳ λεγομένη διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὸν ξυρὸν ἵστα- 

σϑαι. c VIOOA 

τὰ νέρϑεν"] τὰ κάτωϑεν ἀπὸ τῶν χαταχϑονίων᾽ ἐκεῖ γάρ. 
ὡς λέγουσιν, οἵ Τιτᾶνες ἐδέδεντο. co ΓΔ 

- δ ΔΝ 5 , κι , τῇ ς " Πῶλος 1 Δφιστόδημος] οὗτοι τραγῳδίας ἦσαν ὑπο 
» ^ , μι Ἀριταί. ἐπειδὴ οὖν ὁ Ζεὺς τραγικοὺς ἰάμβους ἔλεγεν 

? €M ' LE 5 [4 8.8 M οἷ - 2 , 

αὐτοῖς. διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι “ἀντὶ Διὸς Πῶλος ἐφάνης 5 

ἢ ̓ Δριστόδημος᾽. c FVA 
— | ἄλλως. ᾿Αρέϑα. Πῶλος καὶ ᾿Ζριστόδημος ὑποκριταὶ 

2 διαλέγεται V || 4 ad κοίμισον relat. OQ | καὶ ante τοῦ 
add. V | 11 λαμβάνων καὶ κατὰ καιρὸν τοῖς A | 14 σατύραν᾽ 
καταφερῆ Hes. | σατύριος A || 15 ἀφροδισίας ὁρμάς Hes. | 16 τι 
om. Hes. | 16. 17 ἡ πορότης ἡ ἔνστασις A; correxi ex Hes.: σά- 
τυρος᾽ ἡ ἔντασις ἢ χορευτής || 18 ἡ παροιμία V | 21 ad Τιτᾶνες 
relat. [ | ἀπὸ suspect.; fort. τὰ | ἐκεῖσε V || 21 ἄλλως ἀρέϑα Δ; 
om. cet. | cum sch. 23 coni. (£g. ἢ ἀριστόδημος. πῶλος δὲ καὶ) OQ 
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περιφανεῖς. Omexoívovro ovv ἐν ταῖς τραγῳδίαις καὶ ταῖς 

κωμῳδίαις καὶ ϑεούς᾽ καὶ τοῦτο νῦν Ἥρα γυναικείᾳ κρα- 
τουμένη ὀλιγωρίᾳ καὶ ὅτι ὅλως ϑεῶν ὑπεισέρχονται πρόσ- 

ctc ὑποκνιξζομένη περιπαϑῶς τῷ Zw ὑποτίϑεται. co 

5 ACVOQ 
μετέωροι] πρὸς ἀκρόασιν. c» LV 
ἀγνοήσεται: ἀντὶ τοῦ ἀγνοηϑήσεται. σκόπει δέ, Ori τὸ 5 
τοῖς ἄρχουσι κατ᾽ ἰδίαν τι πράττειν καὶ “μὴ τοῖς ἀρχομέ- 

νοις αὐτὸ κοινοῦσϑαι τυραννικὸν δοκεῖ. c AVOQ 

10 ἁπλοῖκα 5] εὐτελῆ, ἁπλούστατα. c— ΓΟΩΔ 6 
εἰς ἀγορήν] πρὸς τῇ λοιπῇ δεισιδαιμονίᾳ μᾶλλον δὲ 
μανίᾳ τῇ περὶ τοὺς λεγομένους ϑεοὺς καὶ Πρίαπόν τινα 

ϑεὸν εἶναι “Ἕλληνες μεμυϑολογήκασιν, ὃν οἵ μὲν αὐτῶν 
τὸν αὐτόν φασιν εἶναι τῷ Διονύσῳ ἐπιϑετικῶς αὐτοῦ 

is τούτου δῆϑεν Πριάπου καλουμένου, ἄλλοι δὲ Διονύσου 

μὲν υἱόν, μητρὸς δὲ ἢ ᾿ἀφροδίτης ἢ Διώνης. Μενασέας 

δὲ ὁ Παταρεὺς |fr. 35. F. H. G. III 155 Müller] ἑρμαφρό- 
διτον τὸν ΠΙρίαπον λέγει, ἄλλοι δὲ ᾿ἀφροδίτης υἱόν, ἣ ἔρ- 
Quiev αὐτὸν εἰς τοὺς λειμῶνας ἐπὶ τῇ ἀμορφίᾳ τῶν μήδεων 

30 αἰδοῖ ἐχομένη᾽ εἶχε. γάρ, φασί, γλῶσσαν μεγάλην καὶ γα- 

στέρα καὶ αἰδοῖον, λεχϑῆναι δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ, ὅτι σημαίνει τὸ 
ἄγαλμα αὐτοῦ, ὡς ὁ κρατῶν γλώσσης καὶ γαστρὸς καὶ μίξεως 

ἄμεμπτον ἕξει τὸν βίον. -- ΓΥΟΩΔ. Addunt OQ: τὸν δὲ 
"Avovfuv λόγος κυνοπρόσωπον εἶναι (εἴ. p.60, 2. 8). «ὦ 

35 νώνυμνοι"] ἄνευ ὕμνων. c- ΓΥ͂Δ 
Φειδίου" κτλ.] οὗτοι ἀγαλματοποιοὶ ἧσαν ἄριστοι. «ο ΓΥ͂Δ 7 

ἐπηυγάζξεσϑαι")]ὔ γράφεται καὶ ἐπηλυγάζεσϑαι. διὰ τοῦ 8 

Ἢ γροαπτέον᾽ ἀπὸ τοῦ ἠλύγη γάρ ἐστι συντεϑειμένον., ὃ ση- 
μαίνει τὴν σκοτίαν. co Δ 

1 ταῖς (ante xou.) COQA; om. V| 2 καὶ τοῦτο — 4 ὑπο- 
τίϑ'. om. C || 6 πρὸς &xo. Luc. vulg. in textu; om. l'V in textu || 
8 fort. τοὺς ἄρχοντας || 17 immo Πατρεὺς | 18 ἣ cod. Voss. ad 

— Dial. deor. III 1; καὶ [ VOQA | 20 cf. sch. Dial. deor. III 1 | φασί 
1 ES Voss.; φησι cet. | 23 &m Δ | 27 cf. seh. Calumn. non 
1 cred. 1 

i 
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Βενδῖς" κτλ.) οὗτοι παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἐτιμῶντο. c ΓΟΩΔ 
— ὅτε ἡ μὲν Βενδῖς Θρακεία ϑεός, ὃ δὲ "Avovfuc Alyón- 

[4] ^ /, M , 35 ς 
τιος. ὃν οἵ λόγοι καὶ κυνοπρόσωπον εἶναι. ὃ Μίϑρας 

Περσικός, ὃ Μὴν Φρύγιος. c— ΟΥ̓Δ 
, τῆς ' , ς 3.5 ἃ, HI K4 -€ , MIS oqc*] παρὰ Πέρσαις. ὃ αὐτὸς δὲ οὗτος τῷ Ἡφαίστῳ. 

ἄλλοι δὲ τῷ Ἡλίῳ φασίν. «ο [ VQ. Addit V, quod est 
etiam in A (post l 4 Φρύγιος): ἐπεὶ οὖν oí βάρβαροι 
πλούτῳ ἐκόμων, εἰκότως καὶ πολυτελῶς τοὺς ἑαυτῶν ϑεοὺς 
κατεσχεύαζον. «Ὁ 

Ἄττις"] τὸν ἴάττιν Φρύγες σέβονται τὸν αὐτὸν ὄντα τῷ 10 
Διονύσῳ. φασὶ δὲ αὐτὸν καὶ ϑηλυδρίαν ὑπὸ Ῥέας τῆς 

- - 2 , , JR a ΄ PE τῶν ϑεῶν ἀποποπέντα μητρός, ἐφ᾽ τε ἐρώμενον αὐτῆς 
ὑπάρξαι. ἔνιοι δὲ καὶ γνήσιον υἱὸν αὐτῆς ὄντα τοῦτο Oi 
ἐκεῖνο παϑεῖν αὐτόν φασι. τούτῳ οἵ ἱερατικῶς λειτουρ- 
γοῦντες ἐκτεμνόμενοι πρότερον τὰ γεννητικὰ ἄρϑρα ἀνετί- 
ϑεντο οὕτως. διὰ ταῦτα καὶ νῦν παίζεται τοῦτο κατὰ 

, ᾽ , [s €-»5 2 LH bj - . πάντων εὐνούχων ὡς τῷ ΄Ἄττιδι ἐπιτηδείων ἀνακεῖσθαι 
ς , , , , , ' CEST » 

ἁρμοδιώτερον δέ, εἰ κιναιδεύοιντο, καϑότι καὶ αὐτὸς rTiG 

τοιοῦτος im^ ἀμφοτέρῳ τῷ μύσει ἐξεταζόμενος. c- ΓΟΥΟΩΔ 
10 λημῶ] λήμας ἔχω. λήμη δέ ἐστιν ὃ ἐν τοῖς ὄμμασι 90 

ῥύπος. «οΓΥΔ 

Πεντέληϑεν")] ἀπὸ Πεντέλης. Πεντέλη δέ ἐστι λίϑος 
παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις εἰς ἀγάλματα πεποιημένος. c ΓΥΟΩΔ 

Πραξιτέλει"}] Πραξιτέλης ἀγαλματοποιὸς ἄριστος, ὅστις 

κατεσκεύασε τὸ ἐν Κνίδῳ τῆς ᾿Δφροδίτης ἄγαλμα. ce 25 
lFVOQA 

χρυσῆν ἔλεγεν Ὅμηρος τὴν ᾿ἀφροδίτην ἀντὶ τοῦ καλήν. 

αὕτη δὲ ἦλϑε προκαϑίσαι, ὅσον ἐκ τοῦ ὀνόματος. c- T VOQA 

- 

2 ὅτι om. VA || 8 ὃν — εἶναι om. C | εἶναι scripsi coll. 
p.59, 24; ἦν VA || 2—19 sch. coni. (ἡ μὲν — φρύγιος. ὁ δὲ μυϑρὴν 
ὁ αὐτὸς — κατεσκεύαζον. τὸν ἄττιν δὲ) V || 8 μιϑρὴν V; μί- 
Sois A; μίϑρης Vat. 86 et 88 || 5 cf. sch. Deor. conc. 9 | 18 αὐτῆς 

υἱὸν C | 14 ἐκεῖνο FC A; exc V (ἐκείνης 3) | 20 cf. sch. Iearom.8 | 
93 ἐπιτήδειος (pro mex.) Ω | 28 ἤϑελεν Ὡ 
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κόλλοπας] τὰ κολλάβια. c Γ 
- 1 oUg κολλάβους φασίν. εἰσὶ δὲ οἵ πασσαλίσκοι. οἷς 
ἀποτείνονται αἵ νευραί. c CVOQA 

ϑητικῷ"} ϑῆτες ἐκαλοῦντο παρὰ τοῖς ᾿4ϑηναίοις of πάντων 
5 πενέστεροι. ἀπὸ τοῦ ϑητεύειν. ὅ ἐστι μισϑῷ δουλεύειν, 

τρεφόμενοι. ἐν τῷ ϑητικῷ οὖν ἐκκλησιάξειν λέγει ἀντὶ 

τοῦ ἐν τῷ πενιχρῷ τάγματι. c- ΓΥΟΩΔ 
τελέσματος] δαπανήματος. c VA 11 

πεντακοσιομεδίμνους] sig τέσσαρα διήρητο τάγματα 
i0 πᾶσα 3) πόλις τῶν ᾿4ϑηναίων, εἰς πεντακοσιομεδίμνους, 

οἵτινες ἦσαν πάνυ πλούσιοι, εἰς ἱππεῖς ἧττον πλουσίους. 

εἰς ξευγίτας ἔτι ἤπτονας: εἰς ϑῆτας τοὺς iid iih εἰπὼν 

οὖν ἀνωτέρω [c. 10] τὴν ᾿ἀφροδίτην ὡς πενιχρὰν εἰς τὸ 

ϑητικὸν τελεῖν εἰς πεντακοσιομεδίμνους εἶπε τοῦτον ὡς 

15 πλούσιον. c ΓΥΟΩΔ. Addit Δ: of γὰρ πεντακόσιοι μέ- 
διμνοί εἰσι λιτρῶν κα΄ χιλιάδες καὶ σν΄, κεντηνάρια ouf. c 

πνύκα"] πνὺξ λέγεται T ἐκκλησία τῶν ᾿4ϑηναίων παρὰ τὸ 
πεπυκνῶσϑαι τοὺς συνερχομένους ἐν αὐτῇ. c- ΓΟΥΟΩΔ 

Ἡράκλεις] εἰώϑεσαν of ἄνθρωποι ἐν κακοῖς ὄντες ἐπι- 18 
30 χαλεῖσϑαι τὸν Ἡρακλέα ὡς ἀλεξίκακον. εὐμόρφως οὖν 

ὃ Δουκιανὸς τὸν “Ἑρμῆν ἐποίησεν ἐπικαλούμενον τὸν 'Hoa- 

—. ᾿χλέα παρὰ τῶν ϑεῶν ἐνοχλούμενον. c VIOQA 

0 τὴν Ἑλλήνων] ἀντὶ τοῦ τὴν “Ἑλληνικὴν γλῶσσαν. c 

ὶ ΓΥΟΔ 
35 εὐπροσωποτάτη ἢ] εὐπρεπής. c ΓΥ͂ 14 

προὔσεσϑαι) ἀντὶ τοῦ προέσεσϑαι. -«ο VQ ᾿ 
διαμέλλεις"] βραδύνεις. -— FVOQ 

᾿ς πεπαρῴνηται"] ὑβριστικῶς πέπρακται. c— ΓΝΟΩΔ 
ὀλιγώρως ἢ] καταφρονητικῶς. ^ ΓΥΟΩ 15 

ὕ 2 ὅτι κόλλοπες οἱ κόλλαβοι" εἰσὶ κτλ. e | cf. sch. Adv. 
ind. 10 | οὃς x«i κολάβους φησίν A || 6 ἐν ὦ οὖν τῶ 9. Δ et (om. 

i τῶ) F | 9 διήρητο V; διείρηται V; διήρηται A || 17 cf. sch. Bis 
acc. 9 | 19 εἰώϑασιν ΔΟΩ || 21 ἑρμῆν cod. Guelf.; δία cet. 



62 21. Scholia in Luciani Iov. trag. 15. 

Kegmoéía*] ἀκρωτήριον τῆς Εὐβοίας. c FVOQ 
— ] ἔχει μὲν ἰδίως καὶ Εὔβοια πρὸς τῇ ἔξω ϑαλάσσῃ 
Καφηρέα. Καφηρεὺς δὲ λέγεται τόπος ϑαλάττης πρὸς τοῖς 

αἰγιαλοῖς τραχὺς καὶ τεναγώδης σκοπέλοις διειλημμένος καὶ 
ἕρμασι καὶ χοιράσι καὶ τὰ πρὸς ἀπόβασιν ἀπορώτατος ἅτε 
κρημνοῖς περιστοιχιξόμενος καὶ πρὸς τοῖς ἄλλοις κακοῖς 

ἔτι χαὶ διηνεκέσι τοῖς ἀνέμοις καταπνεόμενος, ὡς ὃ παρ᾽ 
Ὁμήρῳ [B 396] προβλὴς σκόπελος, “τὸν οὔποτε κύματα 
λείπει παντοίων ἀνέμων᾽᾿, Καφηρεὺς Ov καὶ αὐτός. καὶ 

ἴσως εἴρηται Καφηρεὺς ἀπὸ τοῦ καταπνεῖσϑαι ἀνενδότως" 

κάπος γὰρ τὸ πνεῦμα, ἀφ᾽ οὗ καὶ Ὅμηρος | H 313] “4ἴαντ᾽ 
εἰς ᾿Δγαμέμνονα δῖον ἄγει κεκαφηότα νίκῃ᾽, oíovel πνευ- 

στιῶντα ἤτοι τῷ τοῦ πολεμικοῦ ἀγῶνος καμάτῳ ἢ τῇ ἀγε- 
ρωχίᾳ τῆς νίκης, τῆς χαρᾶς αὐτῷ τοὺς ἀναπνευστικοὺς 
πόρους κατευρυνάσης καὶ πέρα τοῦ συνήϑους ἐπισπᾶσϑαι 

τὸ πνεῦμα κατεπειγούσης παρ᾽ ὃ δὴ καί τινες ἔλαϑον 
τελείως ἐκπεπνευκότες μὴ δυνηϑέντες τοσοῦτον τὸ ἔκτοϑεν 

ἐπισπάσασϑαι πνεῦμα. ὅσον ἐξήρκεσε τὴν ἀπὸ τῆς χαρᾶς 

εὐρυχωρίαν πληρῶσαι. co VA. Addit V: ἢ ὅτι συναπέρ- 
χεται τῇ εὐρύτητι τοῦ συμπτώματος πᾶν τὸ ψυχικὸν πνεῦμα 

ὡς ἀπό τινος παρὰ λόγον ἐκραγέντος στόματος ἀμέτρως 

ἐκχεόμενον. «Ὁ 
Κεραμεικῷ") δύο ἦσαν Κεραμεικοὶ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις, ὃ μὲν 
ἐν τῇ πόλει, 0 δὲ ἔξω τῆς πόλεως. ἐνταῦϑα οὖν τὸν ἐν 

τῇ πόλει λέγει τόπον. «ο ΓΟΥΟΩΔ 
τὴν μικρολογίαν "] τὴν κνιπότητα. c- FCVOQ 

κορυξῶντα] ὑπὸ τοῦ γήρως μύξας ἐκχέοντα᾽ κόρυξαι γὰρ 
αἵ μύξαι. c— ΓΝΟΩΔ 

1. 2 coni. V | 2 πρὸς A Etym.; ἐν V | ἑξῆς Etym.| 
3 πρὸς A Etym.: ἐν V | 5 πρὸς Δ Etym.; εἰς V || 6 προστει- 
χιξόμενος A | πρὸς A Etym.; ἐν V | ὅλοις V || 12 ἄγον Etym., 
Hom. | κεκαφηότα V A Etym.; κεχαρηότα Hom. || 13 πολε- 
μίου A || 15 παρὰ τὸ σύνηϑες A || 18 ἐπισπᾶσϑαι A || 24 ἐν- 
ταῦϑα — 95 τόπον om. C | 26 ὅτι μ. λέγεται ἡ x. 

20 

25 
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21. Scholia in Luciani ἴον. trag. 15—19. 63 

£ouéávov*] ὑφάλων πετρῶν. -- FVOQ 
Ποικίλην"] Ποικίλη στοὰ ἦν παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις" ἐκαλεῖτο 16 
δ᾽ οὖν οὕτως ἐκ τῆς ποικίλης ἐν αὐτῇ ξωγραφίας. c- 

ΓΥΟΩΔ 

διατεινομένους] ἀμφισβητοῦντας. -- ΓΥΟΩΔ 
τὸν πώγωνα ἐπισπασάμενος ἢ] ἐπισύρας. χαλάσας. c 

ΓΥΟΩΔ 
"Enixosotiov*] ᾿Επικούρειοι καὶ Στωικοὶ δύο γένη φιλο- 
σόφων. τούτων of μὲν ᾿Επικούρειοι ἄνευ προνοίας ἔλεγον 

διοικεῖσθαι τὰ πράγματα, oí δὲ Στωικοὶ ὑπὸ προνοίας. “Ὁ 
FVOQA 

τὸν émírQumvov*] τὸν ἄξιον τοῦ ἐπιτριβῆναι, τουτέστι 
πληγῆναι. «ο ΓΟΥΟΩΔ 

σαρδάνιον"] σαρδώνιος γέλως λέγεται ὃ ἐν ὑποκρίσει γινό- 

μενος. «ο FVOQA 
παρομαρτῶν] συνακολουϑῶν. «ΟΥ̓ 
τὸ κήρυγμα" τὸ ix τοῦ νόμου] τοῦτο λέγεται, ὅτι, 
καϑὼς ὃ συμβουλευτικὸς ὑφηγεῖται νόμος, ὃς ἱκανὸς γνώ- 

μὴν εἰσφέρειν, ἀνιστάσϑω ἐρῶν. ὅτι καὶ ἔχει. c VOQA 
τελείων] νόμος ἐκέλευε παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις πρώτους λέγειν 
τοὺς ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα ἔτη γεγονότας καὶ μετ᾽ αὐτῶν 
τοὺς λοιπούς. οὐκ ἐξῆν δὲ δημηγορῆσαι οὔτε τοῖς ἀτί- 
μοις οὔτε τοῖς ξένοις οὔτε τοῖς μὴ καταλαβοῦσι τὴν ἔννο- 

μον ἡλικίαν. τὸ οὖν γινόμενον παρ᾽ ᾿Δ4ϑηναίοις παρὰ 

τοῖς ϑεοῖς νῦν ὑποτίϑεται. c— ΓΟΥΟΩΔ 

τά γε ἀπὸ καρδίας] λόγιον ἐπὶ τῶν ἀνεπικρύπτως καὶ 
ἀπερικαλύπτως λεγομένων μηδὲν ὑποβλεπομένου τοῦ λέγον- 
τος, ἀλλ᾽ ὡς ἔνι τὸ πρᾶγμα διεξιόντος. c ΔΥΟΩ 

1 ὑφάλω πέτρα [ | 2 cf. sch. c. 32 | 8 οὖν om. V || 6 cf. sch. 
Catapl. 12 | 12 ἐπίτριπτος ὁ &. κτλ. C | τριβῆναι Γ; ἐπιτριβῆναι 
cet., cf. Etym. || 16 παρομαρτεῖ᾽ παρακολουϑεῖ Phot. | 17 λέγει A || 
20 νόμος ἦν C | 1 αὐτῶν V: αὐτὸν C; αὐτοὺς A: μετὰ τούτους 
OQ | 24 τὸ — 25 ὑποτ. om. C | 25 νῦν ante παρὰ V | 26 ἀνε- 
πικρύπτων codd.|| 97 ἀπαρακαλύπτων A| 28 ὡς ἔχει A 

17 

18 

19 



64 21. Scholia in Luciani ἴον. trag. 19—21. 

Θέμιν] Θέμις ἐστὶν ἡ δίκη. καλῶς δὲ τὴν δίκην ὥμοσεν 
ὡς δικαίως τῶν ϑεῶν ἀπολαμβανόντων. ὅτι αὐτοὶ ἥμαρ- 
zov. c» [VOQA 

20 741vv*] Κροίσῳ τῷ “υδῶν βασιλεῖ ἐρωτήσαντι, εἰ διαβῇ 

21 

τὸν “ἅλυν κατὰ Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέως. ἀπεκρίνατο, 
ὅτι διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει. ὃ δὲ ἀγνοήσας, 
ποίαν ἀρχήν, διαβὰς τὸν "Avv τὴν ἰδίαν ἀπώλεσεν. c 

[VOQA 
ὦ ϑεία Σαλαμίς] Περσῶν καὶ “Ἑλλήνων ναυμαχεῖν ἐν 

Σαλαμῖνι μελλόντων ἔχρησε τοῖς “Ἑλλησιν ὃ '"AmólAov τοῦ- 
τον τὸν χρησμόν. λέγεται δὲ αὐτὸν Θεμιστοκλῆς ὃ ᾽49η- 
ναῖος νοῆσαι᾽ οὐκ ἂν γάρ, φησί, ϑείαν ἐκάλει τὴν Σαλα- 
μῖνα, εἰ ἐν αὐτῇ πίπτειν ἔμελλον “Ἕλληνες, πόλιν οὖσαν 
“Ἑλληνικήν᾽ ὥστε τὸν τῶν Περσῶν προεμαντεύσατο ϑάνα- 

vov. c» [VOQA 
ἀγαπᾶν "] ἀρκεῖσϑαι. εὐχαριστεῖν. co F VA 
παρεγγράπτων"} πάντες οἵ πολῖται παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις ἐν 

γραμματείῳ ἐνεγράφοντο. εἴ τις οὖν μὴ Qv πολίτης éve- 

γράφη παρ᾽ ἀξίαν, παρέγγραπτος ἐκαλεῖτο. διὰ τοῦτο τού- 
τους παρεγγράπτους ὠνόμασεν. co ΓΟΥΟΩΔ 

Θησεύς] ὃ Αἰγεὺς ᾿άϑηναῖος ὧν ἐν Τροιζῆνι πόλει τῆς 

Πελοποννήσου συνεκαϑεύδησεν Αἴϑρᾳ τῇ ϑυγατρὶ τοῦ Ilw- 

ϑέως, ἡ δὲ 4ἴϑρα ἐγέννησε τὸν Θησέα. ὁ τοίνυν Θησεὺς 
εἰς τὰς ᾿άϑήνας πρὸς τὸν πατέρα ἐρχόμενος πολλοὺς λῃστὰς 
εὑρὼν πάντας ἀπέκτεινεν àv τῇ ὁδῷ πορευόμενος. «οΓΥΟΩΔ 

Σκείρωνα" xrÀ.] λῃσταὶ ἦσαν οὗτοι κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν 
ἀπὸ Τροιζῆνος εἰς τὰς ᾿άϑήνας διάγοντες. c ΓΥ͂Ο (ἢ 

2 ὑπολαμβανόντων ΔΟΏ | 4 cf. sch. c. 48 | 9 οἵ. sch. e. 31 |; 
12 νοῆσαι VA; ησαι T | 18 ἐγράφοντο C | 19 παρ᾽ ἀξίαν om. C | 
παρέγγραφος CO | διὰ κτλ. om. CO. | 26 — p. 65, 20 alio ordine 
leguntur in V: λησταὶ — διάγοντες, σκείρων — κατήσϑιεν, πιτυο- 
κάμπης —, ὃ δὲ κερκυὼν —, ἦν δὲ καὶ ἕτερός τις ὄνομα λιτυέρ- 
της —, x«l φάλαρις —, βούσιρις δὲ —, ὁ δὲ ἔχετος —, διομή- 
δης δὲ κτλ. || 21 διάγοντες OQ; διάγοντα V; ἄγουσαν V; διάγουσαν 
Vat. 86 
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' 21. Scholion in Luciani ἴον. trag. 21. 65 

Πιτυοκάμπτην"] Φάλαρις ὃ LAxoeyavrivog' οὗτος χαλε- 
, , , / , c δ» ^ T 

πωτάτας ἐπενόει κολάσεις. Βούσιρις ὁ Αἰγύπτιος" οὗτος 

ὠμὸς ἦν ὡς καὶ ἀνθρώπους ἐσϑίειν. Διομήδης ὃ Θρᾷξ᾽ 
οὗτος ἀνθρωποφάγους ἵππους εἶχε, καὶ oUg ἐκράτει, ἔβαλ- 

9 - , e EL t3 9 , * » 

λὲν αὐτοῖς. Σκείρων ὁ λῃστῆς᾽ ovrog ἠνάγκαζε τοὺς παρ 
, , a , 23 1 -- A , 5 

ἰόντας πλύνειν τοὺς πόδας ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης καϑημένους 

καὶ λακτίζων εἰς ϑάλασσαν ἔρριπτε καὶ ἣ χελώνη δεχο- 

μένη κατήσϑιεν. Πιτυοχάμπτης᾽ οὗτος λῃστὴς ὧν ἔκαμπτε 

πίτυς καὶ ἠνάγκαζε τοὺς παριόντας κρατεῖν, οἵ δ᾽ ἀναρ- 

ριπτούμενοι ἀπώλλυντο. Διτυέρσης᾽ οὗτος σπείρων ἠνάγ- 

καζε τοὺς παριόντας ϑερίξζειν τοῦ ϑέρους ἐνισταμένου, εἰ 
δὲ ἀντέτειναν. ἔκτεινεν αὐτούς Ἡρακλῆς δὲ τοῦτον ἀπέ- 

χτεινεν. Κερκυών᾽ οὗτος ἄδικος ἣν τἄλλα ἐς τοὺς ξένους 

καὶ παλαΐειν τὸν οὐ βουλόμενον διέφϑειρεν᾽ καὶ ὃ τόπος 

Τηαλαίστρα ἐκαλεῖτο, ἐν ὦ ὦκει, πλησίον ᾿Ελευϑερῶν᾽ διέ- 
ἐς R3 —— MÓN 

φϑειρε δὲ πᾶντας τοὺς καταστάντας αὐτῷ ἐς πάλην πλὴν 

Θησέως. Θησεὺς δὲ κατεπάλαισεν αὐτὸν σοφίᾳ πλέον" 
παλαιστικὸς γὰρ εὑρέϑη Θησεὺς μεγέϑει πρῶτον καὶ δώμῃ 
χρώμενος ἐς τὰς πάλας. Ἔχετος τῆς ᾿Ηπείρου βασιλεὺς 

τιμωρητικώτατος. c ΓΟΥΟΩΔ 

2 ἐνεποίει C | οὕτως VA || 4 οὗτος om. C | &v$ooz. post 
εἶχεν V | ἔβαλεν CA || B καὶ κατεσϑίοντο ὑπ᾽ αὐτῶν post αὐτοῖς 
add. C | οὗτος om. C || 6 fort. αὐτοῦ τοὺς πόδας, cf. Apollod. 
epit. Vatic. p. 173, 7 Wagner | S8 πιτυοκάμπης [V | A. καὶ 
οὗτος € || 9 πίτυς Apollod. III 16,2, 1; πίτυν codd. || 9. 10 ἀναρ- 
ριπτούμενοι. Apollod.; ἀναταιριξόμενοι V; ἀντεριξόμενοι C; ἀνα- 
ταυριζόμενοι VA; ἀναρριπιξζόμενοι € (O evan); μετεωριξόμενοι 
Jacobitz ex *C^ (— Coll. Galei?); ἀνατιταινόμενοι ed. Amste- 
lod. | 10 ἀπώλοντο C; ἀπωλλοντο l|; post ἀπώλλυντο addit A: 
σίνις τούτω τὸ ὄνομα᾽ ἄμφω δ᾽ ἀπέκτεινεν ὁ ϑησεύς | λιτυέρτης 
codd. | οὗτος om. C || 12 ἀντέτινέν τις C | 18 οὗτος om. C | 14 πα- 
λαίειν ἠνάγκαξε καὶ τὸν V | ὃ τόπος οὗτος παλαίστρα — ἐκα- 
λεῖτο͵ Κερκυόνος Paus. 139,3 | 17 τὸ πλέον Paus. | 18 haec 
nimis contracta sunt, cf. Paus.: παλαιστικὴν γὰρ τέχνην εὗρε 
Θησεὺς πρῶτος καὶ πάλης κατέστη ὕστερον ἀπ᾿ ἐχείνου διδα- 
xci" πρότερον δὲ ἐχρῶντο μεγέϑει μόνον καὶ δώμῃ πρὸς τὰς 
πάλας | 20 τιμ. ἦν C 

ΒΟΉΟΙΙΑ τὰ LuciaANUM ed. Rabe. Ὁ 



66 21. Scholia in Luciani Iov. trag. 21— 20. 

ἐργατικόν] τὸν “Ηραπλέα. c FV 
22 χνισᾷ --- βωμούς "] καπνὸν ἐν τοῖς βωμοῖς ἀπεργάζεται. «ο 

rv 
μόνων καρπουμένων ] μόνων ἑστιωμένων. c Δ 

24 ὑπέρσχῃ᾽] ὑπερβάλῃ, νικήσῃ. c Δ 5 
95 ἐξ Ὀλυμπίας] γράφεται ἐκ Πίσης. —- VROQ 

9 
ἐκ Πίσης] γράφεται ἐξ Ὀλυμπίας. c Δ 

— | Πῖσα πόλις τῆς ᾿Ηλιακῆς μοίρας Πελοποννήσου. xc9* 
ἣν καὶ ἀγὼν ἐτελεῖτο τὰ Ὀλύμπια. «ο OVOQA 

μνᾶν] ἡ μνᾶ ἐξ δραχμὰς ἔχει. ἡ μνᾶ δὲ εἶχεν ἡ ̓ Δττικὴ τὸ ἡ 
δραχμὰς ρ΄, ὥς φησι Πολυδεύκης [9, ὅ9]. Εὔπολις Κό- 
λαξιν [fr. 149. C. A. F. 1 298 K.] “δεῖττνον ϑὲς ρ΄ δραχμάς᾽ 
καὶ ἐπιφέρει ἱκόλαξιν οἶνον ϑὲς ἑτέραν uvüv', δηλῶν. ὅτι 
μνᾶν εἴρηκε καὶ τὰς προτέρας ο΄ δραχμάς. ἢ μέντοι 
δραχμὴ εἶχεν ὀβολοὺς ς΄. ὅϑεν καὶ ἐπωβελία τὸ ἕκτον τοῦ 15 
τιμήματος. c ΓΟΥΟΩΔ 

Τεραιστῷ"] Γεραιστὸς πόλις Εὐβοίας οὕτω μέχρι νῦν λεγο- 

μένη καὶ ὃ ᾿Ωρεὸς πόλις Εὐβοίας. οὗ οἵ πολῖται ᾿Θρεῖται 
λέγονται. c— AOCVOQ. Addit Δ: μέμνηται Ζ4ημοσϑένης 
[4, 34 cet. 8, 59 cet.]. «ὦ 20 

ἐφήμης"]} ἐρήμη λέγεται. ἡνίκα δρισϑείσης περὶ τῆς δίκης 
ἡμέρας ὁ εἷς τῶν ἀντιδίκων ἀπολειφϑείη" τότε γὰρ of δι- 
κασταὶ καταδικάζουσι τοῦ ἀπολειφϑέντος ἐρήμην. cc 

ΓΥΟΩΔ 
ϑυννῶδες] ἐπειδὴ τὰς ϑύννας οὐ λόγῳ καὶ ἀμφισβητήσει ?5 

νικῶμεν ἀλλὰ τριαίναις ἀναιροῦμεν. εἰκότως τὸ φονεῦσαι 

τὸν ΖΔᾶμιν ϑυννῶδες ὠνόμασεν. «ο FVOQA 

ἀμφήριστον"] ἀμφισβητήσιμον. c ΓΥ͂ 

96 χάριεν] γελοιῶδες. ἀνόητον. - FVOQ 

. 
6 yo. om. l'OQ | sch. 6 et 8 coni. V (πίσα δὲ) || 8 cf. sch. 

De sacr. 11 | 10 ἡ δὲ &vr. μνᾶ εἶχε VA, cf. Poll.| 11 ὁ πολ. | 
Εὔπολις — 14 δραχμάς om. C || 13 εἶτα pro καὶ ΡΟ]]. | κόλαξιν 
om. Poll. || 14 ἑτέρας ῬΟ]]. [[ 15 ἐπωβολία codd. | 18 ὁ om. C 



21. Scholia in Luciani Iov. trag. 26. 61 

- ἐς τὸ τῶν δώδεκα: ἀφ᾽ οὗ οἵ δώδεκα ϑεοὶ ἄρχειν ἐτάχ- 
ἱ ϑησαν. δηλονότι παυϑείσης τῆς Κρόνου ἀρχῆς. c- VOQA 

ληξιαρχικόν") δύο ἦσαν γραμματεῖα παρὰ τοῖς ᾿4ϑηναίοις 

καὶ ἐν τῷ ἑνὶ ἐνεγράφοντο ἅμα τῷ γεννηθῆναι. ἐν δὲ τῷ 
5 ἑτέρῳ, ἡνίκα τῆς ἐννόμου ἡλικίας ἐγένοντο" τοῦτο δὲ ἐκα- 

| λεῖτο ληξιαρχικόν, ἐπειδὴ of ἐγγραφόμενοι iv αὐτῷ κύριοι 

ἐγίνοντο τότε τῆς πατρώας λήξεως. τουτέστι τοῦ κλήρου 
καὶ τῆς ὑποστάσεως. c ΓΥΟΩΔ. Addit V: λῆξις γὰρ 

ἐκαλεῖτο ἡ πατρῴα κληρονομία. ἐπὶ οὖν τῶν ὀρφανῶν 
10 καταλειπομένων ὑπὸ ἐπιτρόπους παρεπέμπετο τὰ πατρῷα, 

ὡς ἂν αὐτῶν διεπόντων μὴ φϑείροιτο τὰ τῶν ὀρφανῶν" 
εἶτα ἐπειδὰν ἐπὶ διετὲς οἵ ὀρφανοὶ ἤβησαν, ἐξῆν αὐτοῖς 

ἀπὸ τῶν νόμων εἰς τὸ ληξιαρχικὸν ἐγγραφέντας ἀναλαμβά- 

νειν τὰ πατρῷα. τόδε ἦν τὸ τῆς λήξεως ἤτοι τῆς ἑαυτοῦ 

is ἄρχειν κληρονομίας. τοῦτο νῦν ἐνταῦϑα εἰς τὸν ᾿“πόλλωνά 

φησιν ὃ Ζεὺς ὡς “εἰ καὶ ἀγένειος εἶ καὶ τοῦτο αἰτιᾷ τὸ 

μὴ ἐξὸν εἶναί σοι λέγειν, ἀλλ᾽ οὖν ἔξεστι᾽ πάλαι γὰρ τῆς 

ἑ αὐτεξουσιότητος ἐπελάβου, ὡς καὶ ὑπὲρ ἄλλου καὶ ὑπὲρ 
ἑαυτοῦ ἐξεῖναί σοι λέγειν καὶ γνώμην εἰσηγεῖσϑαι τῷ βου- 

30 λομένῳ᾽. τὸ δὲ ὀλίγου δεῖν τῆς ἐπὶ Κρόνου βουλῆς 
ὥν ἀντὶ τοῦ σχεδὸν τῶν ἐπὶ Κρόνου τὴν βουλὴν συμπλη- 

ρούντων ϑεῶν᾽ ὀκτὼ γὰρ ἦσαν οἵ πάλαι ϑεοί. ὡς καὶ 
Ἡροδότῳ δοκεῖ τῷ ᾿Δλικαρνασσεῖ [cf. 9, 43]. «ὦ 

τῆς ἐπὶ Κρόνου" βουλῆς] ὃ Κρόνος, ὡς οἵ Ἕλληνες 

35 λέγουσι, πρῴην ἐβασίλευε τῶν ϑεῶν καὶ εἶχεν ἄλλους κα΄ 
τοὺς σὺν αὐτῷ διοικοῦντας. διωχϑεὶς δὲ τῆς βασιλείας 
ἐκ τοῦ Διὸς τοῦ ἰδίου υἱοῦ ἐβλήϑη εἰς τὸν Τάρταρον καὶ 
μετὰ τοῦτο ἄλλη συνέστη βουλὴ τοῦ 4ιός. «ο [VQA 

ἐφιέναι) συγχωρεῖν, ἐπιτρέπειν. c ΓΥ͂ 
80. EAiuxGvi*| Βοιωτίας ὄρος, ἐν ᾧ διατρίβειν αἴ Μοῦσαι ἐλέ- 

γοντο. c [VQA 

4 li 

mcm PAL αι 

᾿ 

Leche co dnd dia. o cad 

- a1 

14 τὸ δὲ edit. | 15 τοῦτον V | fort. οὖν pro νῦν | 16 fort. 
Μῶμος pro Zesvg| 16. 17 fort. ro? μὴ ἐξεῖναί || 19 τῷ suspect. || 
25 ἐβασίλευσε V | 30 cf. sch. Adv. ind. 3 
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68 21. Scholia in Luciani lov. trag. 21—830.. 

27 "aeta ὀφλισκάνει] γέλωτα χρεωστεῖ, ἀντὶ τοῦ γελᾶ- 
co [FVOQA 

βατταφίξων] τὸ ἐν τῇ συνηϑείᾳ βερβερίξων. co €VOQA 
— [ ὁ Βάττος᾽ οὗτος τῆς κατὰ Κυρήνην ἀποικίας ἡγήσατο 
μογιλάλος τις ὥν. ἀπὸ τούτου καὶ τοὺς μὴ εὐθυστόμους 
μηδὲ τρανῇ κεχρημένους τῇ γλώσσῃ ἀλλ᾽ ἐπισεσυρμένως 
φϑεγγομένους καὶ παρασήμως βατταρίζειν φασίν. c Δ 

συνεῖναι μὲν γάρ: ἀντὶ τοῦ διδάσκειν, ἐκπαιδεύειν. co VOQ 
28 τοῦτο μὲν κτλ.}] ἴδε. γόης τῷ ὄντι ἀμίμητος “Δουκιανὸς 

οὑτοσί. c» Δ 
λοξὸς καλεῖται ὃ AmólAov διὰ τὸ λοξὰ μαντεύεσϑαι, 0 ἐστι 

στρεβλὰ καὶ ἄδηλα. c ΓΝΟΩΔ 
γριφώδης] γρῖφός ἐστι τὸ προτεινόμενον δύσλυτον ζή- 

τημα. γριφώδης οὖν εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἀσαφής. c ΓΝΟΩΔ 

80 πλίνϑους" χρυσᾶς} Κροῖσος γὰρ ὁ “υδῶν βασιλεὺς 
χρυσᾶς αὐτῷ πλίνϑους προσήγαγεν. c- FVOQA 

ἐν Δελφοῖς" κταλ.}] ἐν τούτοις γὰρ τοῖς τύποις ὃ ᾿᾽4πόλ- 

λῶν, ὡς λέγουσιν, ἐμαντεύετο. ἔστι δὲ οἵ μὲν Δελφοὶ ἐν 
Φωκίδι, ἡ δὲ Κολοφὼν ἐν ᾿Δσίᾳ. -«ο FVOQA 

ἄρνεια " κρέα xvÀ.| τοῦτο γὰρ ὁ Κροῖσος πονήσας ἔπεμψεν 
ἐρωτῶν αὐτόν. τί διαπράττεται, ἀποπειράζων. c- FVOQ 

— [ Κροῖσος γὰρ ἀποπειρώμενος τοῦ ἐν Δελφοῖς μαντείου, 
εἰ ἀληϑὲς εἴη. ἐποίει τοιοῦτο᾽ ϑεοπρόπους εἰς Ζελφοὺς 

ἀποστέλλων ἔταξεν αὐτοῖς δητὴν ἡμέραν μετὰ τὸ ἀφικέσϑαι 

κατὰ ταύτην τὴν ἐμπρόϑεσμον ἀνερέσϑαι τὴν Πυϑίαν, τί 
νῦν διατελεῖ πράττων ὃ Κροῖσος. ἐποίει δὲ ταῦτα τηνι- 

κάδε Κροῖσος" λέβητα εἰς λέβητα ἐπεμβαλών, εἶτα χελώνης 
κρέα καὶ ἀρνειοῦ συγκατακόψας καὶ τῷ λέβητι τῷ διπλῷ 

8 ὅπερ ἐν — βαρβαρίξειν post 7 φασίν A | ὅτι βατταρίξειν 
τὸ ἐν v. 6. λεγόμενον βερβερίξειν C || 8. 4 coni. V | cf. Arethas 
in Dion. Chr. XI 27 (p. 108 Sonny) || 11—14 coni. VA || 13 yot- 
gov [V, cf. Etym. || 18 εἰσὶ edit. | 20 cf. sch. Iov. conf. 14 | 
93 εἰ ἀληϑεύοι A || 21 ἀπεμβαλὼν V; ἐπεμβάλλων A || 21. 98 κρέα 
χελώνης A 

10 
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21. Scholia in Luciani ἴον. trag. 80---82. 69 

ἐμβαλὼν ἥψει. ἅπερ ἅπαντα ἡ Πυϑία ἀνεῖλεν ὡς ἐπράτ- 
τετο. μάλιστα περὶ τῶν τῆς χελώνης κρεῶν 

“ὀὸμή μ᾽ ἐς φρένας ἦλϑε κραταιρίνοιο χελώνης᾽΄. co VA 
Addit A: 5 ἱστορία πλατύτερον μετὰ τοῦ χρησμοῦ παρὰ 

5 Ἡροδότῳ [1,47]. — 
κορυβαντῶδες"] μανιῶδες" οἵ γὰρ Κορύβαντες δαίμονές 

τς εἰσι περὶ τὴν Ῥέαν. c ΓΥΟΩΔ 
xeróqytue*] μανιώδη. c FV 
φρικώδη] φοβερά. c ΓΥ͂ 

10 ἐχέτλης ἢ] ἐχέτλη τοῦ ἀρότρου τὸ κράτημα. c— Δ 91 
Θεμιστοκλέους] καὶ γὰρ μόνος ὁ Θεμιστοκλῆς συνῆκε 
τοῦ δοϑέντος ᾿4ϑηναίοις χρησμοῦ. ὅτε περὶ ᾿4ϑηνῶν ἐπὶ 

ἑ ἰξέρξου ἐμαντεύοντο ᾿4ϑηναῖοι, εἰ ἄμεινον αὐτοῖς ἐκλιπεῖν 
τὸ ἄστυ. καὶ ἀνεῖλεν ἡ Πυϑία τὸ “τεῖχος δὲ ξύλινον διδοῖ 

15 εὐρύοπα Ζεὺς Τριτογενείῃ᾽ καὶ “ὦ ϑεία Σαλαμίς, ἀπο- 
λεῖς δέ συ τέκνα γυναικῶν. ὡς οὖν μόνου Θεμιστο- 

κλέους ἀνευρόντος, ὅτι καὶ λέγει ὃ χρησμός. τοῖς δ᾽ ἄλλοις 
ἀσυνέτου ὄντος. τοῦτο καὶ νῦν διασύρει ὁ Μῶμος. ὅτι 
σαφέστερα ταῦτα τοῦ χρησμοῦ ἐκείνου. ὡς μὴ δεῖσθαι 

80 Θεμιστοκλέους ἐξηγητοῦ. c- VA. Addit A: ἡ ἱστορία 
πλατύτερον παρ᾽ Ἡροδότῳ [1,4 141 5α.]. “Ὁ 

μέτοικός" εἰμι] ἐπειδὴ ἄνϑρωπος Ov, ὡς λέγουσι. πρῴην 32 
γέγονε ϑεὸς καὶ εἰς οὐρανὸν μετῴκησεν. «ο TVOQA 

- Ἡράκλεις ἰώ] τοῦτο εἰώϑασιν ἐπὶ ϑαυμασμοῦ λέγειν. «ὦ 

25 FVOQA 
— [ τὸ Ἡράκλεις ἐπίφϑεγμα ἐκπληκτικόν. ἐκπληττόμενος 

οὖν τοῦτο πρὸς Ἡρακλέα φησίν. c AVOQ 

Βοιώτιον "] of γὰρ Βοιωτοὶ ἐπὶ ἀνοίᾳ διαβάλλονται, Βοιω- 

τὸς δὲ ὁ Ἡρακλῆς. «ο ΓΔ 

2 τὸ περὶ A | κρεῶν οὕτως Δ | 3 ἤλυϑε VA | κρατερῆς ΔΙ 
6—9 coni V | 9 φοβερά in [V una cum μανιώδη ad κατόχ. 

. relatum I 11 cf. sch. c. 20 | 13 ἐκκλίνειν A || 17 ra A || 
18 ὄντος τούτου A || 21 πλατύτερος A || 24—26 coni. V (ἔστιν 
οὖν £m.)||2"7 φησιν om. V; post οὖν OQ 



10 21. Scholia in Luciani ἴον. trag. 82—33. 

—: εἰς ἀμαϑίαν ἐσκώπτοντο of Βοιωτοί" ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ παρ- 
οἰμία ᾿Βοιωτία og. ἐπεὶ οὖν Ἡρακλῆς Βοιωτός — ἐξ 

᾿ΔΑλκμήνης γάρ ---.- δριμέως πάνυ ἐπέσκωπται᾽ τὸ μὲν γὰρ 
προφανὲς τὸ ἀπὸ τοῦ τόπου ἐπισημαίνεται. τὸ δὲ νοού- 
μενον εἰς ἀμαϑίαν αὐτὸν διασύρει ὡς Βοιωτόν. «. VOQA 5 
στοάν" — Κυναιγείρῳ] ἐν ταύτῃ yàg τῇ στοᾷ τῇ λεγο- 
μένῃ Ποικίλῃ τὰ κατὰ Μαραϑῶνα ἐγέγραπτο, ἐν Μαρα- 
ϑῶνι δὲ ᾿4ϑηναῖοι Πέρσας ἐνίκησαν. Κυναίγειρος: δὲ εἷς 
τῶν ἀριστευσάντων ἐν Μαραϑῶνι κατὰ Περσῶν, ὃ δὲ 
"Μιλτιάδης στρατηγὸς ἦν τότε τῶν ᾿4ϑηναίων. c ΓΟΥΟΩΔ. 10 
Addunt VA: διασύρει δὲ καὶ τοὺς κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ ϑήτο- 
ρας ὡς συχνότερον τούτων μεμνημένους οὐδὲν δέον ἐν 

ταῖς δημηγορίαις ἀλλ᾽ ἐκπλήξεως χάριν τοῦ χυδαίου ὁμίλου, 

ὥσπερ καὶ αὐτὸς οὗτός φησι διαπαίξζων ἐν τῷ pis 

διδάσκαλος [1 181: co 15 
εὖ ye*, οἴκοϑεν ὃ μάρτυς] παροιμία ἐπὶ τῶν καϑ᾽ ἕαυ- 
τῶν φερόντων μάρτυρας, τὸ ἐν τῇ συνηϑείᾳ ἐξ οἴκου 
ἡ μαρτυρία. καλῶς οὖν ἐχρήσατο αὐτῇ, ἐπειδὴ κατὰ τῶν 

ϑεῶν νῦν ὁ “Ηρακπμλῆς ἐλάλησεν. c FVOQA 
88 ἀγοραῖος ἢ] Ἑρμῆς ὃ ἀγοραῖος ἐτιμᾶτο παρὰ τοῖς ᾿4ϑη- 30 

ναίοις ὡς ἐν τῇ ἀγορᾷ ἱδρυμένος. εἰκότως δὲ ἀδελφὸν 
ἐκάλεσε τοῦ ρομοῦ τὸ ἄγαλμα αὐτοῦ. c— ΓΝΟΩΔ 

πίττης γοῦν ἀναπέπλασται) οἵ γὰρ ποιοῦντες τοὺς 
ἀνδριάντας καὶ τὰ ἀγάλματα ἔϑος εἶχον περιπλάττειν τὸ 

ἄγαλμα τοῦ ἝἭ μοῦ πίσσῃ καὶ οὕτω λαμβάνειν ἐξ αὐτοῦ ss 
ἐχτύπωμα. ἵνα πρὸς αὐτὸ ποιήσωσιν. c TVOQA 

ὁσημέραι) καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέραν. «ο ΓΔ 
σεισσούμενος: περιπλαττόμενος. ce T 

4 τὸ ἀπὸ τοῦ τόπου Δ; τὸ πρὸς τύπου 09; om. VI 6 ef. 
Sch. c. 16 | 6. 7 ὅτι ποικ. στοὰ λέγεται, διότι τὰ κατὰ μαρ. γινό- 
μενα ἐν αὐτῇ ἐνεγέγραπτο. x«l ἐν p. δὲ κτλ. O | 9 περσῶν 
ἦν C | 10 ἣν post ἀϑηναίων Ὁ J 15 διδασκάλῳ edit. | 17 fort. 
μαρτυρίας | 17 τὸ τος 23 μαρτυρία V; om. FOQ; post 16 παροι- 
μία pos. A | 20 ὁ 



21. Scholia in Luciani Iov. trag. 33—38. "1 

πιττούμενος] πίσσῃ πλαττόμενος. «ΟΥ̓ 

κεκράκτας] τοὺς τὰ μεγάλα κράξοντας. c TVA 
Züpuiv* τε καί) μέλλοντος εἰπεῖν Ἕρμοῦ ᾿Ζ4ᾶμίν τε καὶ 
Τιμοκλέα᾽ ὁ Ζεὺς τὸ πρᾶγμα νοήσας ἀνακόπτει αὐτόν. ce 

5 [VOQA 
εἰ πάλαι] εἰ ἐκ πολλοῦ. c— [V , 
ἀκροβολισμοῖς] ἀκροβολισμός ἐστιν, ὅτε. πρὶν συμβάλ- 
λουσιν οἵ πολέμιοι. ἀλλήλους βάλλουσι τοῖς βέλεσι καὶ 

τοῖς λίϑοις. c— FVOQA 

10 παρὰ πολύ] κατὰ πολύ. c- Γ 35 
εἶτ᾽ * oí ἄνθρωποι) εὗρον οὕτως “ἰὥνϑρωποι᾽, ἵν᾿ ἢ 86 
σχετλιαστικὸν ἐπίρρημα συναληλιμμένον τῷ ἄνϑρωποι. εἰώ- 

ϑασι δὲ oí μετρικοὶ τοῦτο ποιεῖν κἀν ταῖς παραϑέσεσιν. c 
voQ 

15 (v9 go z oi] τὸ ἐντελὲς “ἰὼ ἄνϑρωποι᾽, σχετλιαστικὸν ἐπίρ- 
ρημα συναληλιμμένον τῷ ἄνθρωποι. εἰώϑασι δὲ οἵ μετρι- 

κοὶ τοῦτο ποιεῖν κἀν ταῖς παραϑέσεσιν, ὅποῖον καὶ τὸ 
“᾿ἀληϑινὰ "yd? καὶ τὸ [Arist. Pac. 145] 

ec Lx ἐν Πειραιεῖ δήπου ᾽στὶ Κανϑάρων Av. 
A v» ^ , - - , e ' , 

- 30 καὶ ἔτι οἵ καταλογάδην χρῶνται τῷ τοιούτῳ, ὡς καὶ Πλά- 

à 

L4 

vov [Clit. 407 A] "zo? φέρεσϑε. ὥνϑρωποι: ἔστι γὰρ τὸ 
ἐντελὲς “ὦ üv99gomor. c Δ 

καί σε μετίασιν] καί σε μετέρχονται. ὅ ἐστι τιμωροῦν- 
voi. c» [V 

3; Δἀρέϑα. "cb δὲ τάξιν αὐτῶν ὀνομάξεις τὴν &váy- 38 
κην. τίνα ταύτην, βέλτιστε Zu. φὴς τὴν ἀνάγκην; 
ἔστι τις ἀνάγκη χηρεύουσα τοῦ καταναγκάζοντος; οὐκ ἂν 

σὺ πάντως ἐρεῖς σωφρονῶν. ὅτι μηδὲ διάϑεσις τοῦ διατι- 

2 τὰ om. A | 8 ἀλλήλους VOQ Etym.; ἀλλήλοις VA βέ- 
λεσι VOQ Etym.; βόλοις ΓΔ || 11 οὕτως oi ἄν. V | 18 &An9iv 
ἃ ᾽γὼ Bast | 19 Κανϑάρου Arist. | 28 γρ΄ καί cs κτλ. V | 
25 ἀρέϑα Δ: πρὸς τὸν αὐτὸν περὶ ἑτέρων ληρημάτων Mosq. (in 
cod. Mosq. praecedit scholion ad c. 47 p.78, 27 | lemma om. 
Mosq. || 26 βέλτιστε — ἀνάγκην A; φὴς ἀνάγκην ὀλέϑριε Mosq. 

LU 
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ϑέντος ἐκτὸ δὲ κίνησις τοῦ κινοῦντος χωρί ] ὅτι ς δ. Μη ησις 96 yeotc, μὴ 
ἂν εἴποι τις τῶν ἐνυφισταμένων ἢ παρυφίστασϑαι λεγο- 

| E zd 
μένων. εἰ δὲ καὶ φήσεις. ἤτοι ἐξ αὐτομάτου ἐρεῖς ἢ οὐκ 
, 9 , , 5, » , Α “ἈΝ 

ἐξ αὐτομάτου. χκαϑότι μηδ᾽ ἔστι τούτων δυνατὸν μεταξὺ 
L4 , € ? ' , M " , , M ?? 

ἄλλο ἐπινοεῖν. ἀλλὰ ταύτην ye τὴν ἀνάγκην ἕν μὲν εξ 

αὐτομάτου. πρῶτον μὲν πῶς καὶ τί τὸ αὐτόματον τοῦτο. 

ὃ ταῖς ῥοπαῖς προσχρησάμενον τῶν στοιχείων καὶ ταῖς 
, ru 3 , M , ' M , 

ποιότησιν οὕτως ἐντέχνως καὶ καταλλήλως τὰ διὰ τούτων 

ἀποτελεῖ; καὶ ἔτι τούτων τῶν ἀνωτέρω τίς τὰς ποιότητας 
ἢ πόϑεν προαγαγὼν εἶτα κεράσας προσήγορον συνδρομὴν 
εἰς γένεσιν τῶν ἁπλουστέρων ἀπείργασται σωμάτων, ἀφ᾽ 
ὧν ἅπασι τοῖς ἐγκοσμίοις ἡ σύνϑεσις, καὶ τὸ τοῖον πόϑεν 
ἀλλὰ μὴ τοῖον εἶναι [καὶ] ἑκάστῳ ἀποκεκλήρωται. καὶ ταῦτα 

- e , , 9 » er , [ud δε μιᾶς ἁπάντων φύσεως ἠρτημένων. ὅσον εἰς ὅρασιν καὶ 
ἁφὴν ἤκειν καὶ τόπῳ περιστοιχίξεσϑαι; ἢ σύ μοι ἑώρακας 
πώποτε ξύλον εἰς χρυσὸν μεταβάλλον ἢ λίϑον εἰς ξύλον 

ὃ μὴ , , , "A ut - 

καὶ ἔμπαλιν ἢ ἀνθρωπόμορφον λέοντα ἢ ῥύγχος ἀνϑρῶπον 

συὸς περικείμενον; πότε δὲ ἢ ποῦ σὺ τεϑέασαι φυτὰ μὴ 
A] ? 3 M , iA " ^ n, , ^ κατὰ ταὐτὰ τὴν βλάστην ἀεὶ καὶ τὰς ῥίζας ποιούμενα ἢ 

μὴ τῇ παρ᾽ ἀλλήλων διαδοχῇ τὸ ὁμοφυὲς διασῴξοντα: ξῷα 
δὲ τίς τὸ παράπαν κατέλαβεν οὐχὶ κατὰ λόγον καὶ ὡς ἂν 
c , ^" , ? - £ - , 
ὁ λόγος αἷρῇ δεδημιουργημένα κἀκεῖνα πάλιν τοῖς μὲτ 

4 ^ Α , er , ^ αὐτὰ τὴν ὁμοιότητα παραπέμποντα; καὶ ἵνα πάλιν πρὸς 
τὰ ἀρχοειδέστερα τὸν λόγον ἀνάξωμεν φιλοτιμότερον. τίς 

αὐτοῖς ἐνέϑηκε τοῖς στοιχείοις δοπὴν ἢ ταῖς καταλλήλοις 

ποιότησιν ἕκαστον τούτων κεράσας ταῖς αὐταῖς ταύταις καὶ 

9— 8 τις sizoL ἀποτέλεσμα τοῦ ἀποτελοῦντος ἤτοι, Om. 
cet., Mosq. | 2 fort. ἐνυφίστασϑαι ἢ | 4 καϑότι — 5 ἐπινοεῖν 
om. ' Mosq. | 9 x«i — 15 περιστοιχίξεσϑαι om. Mosq. | 11 ἀπειρ- 
γάσϑαι A | 13 καὶ delevi | 15 xs A | 16 ξύλον εἰς --- 
18 τεϑέασαι om. Mosq. | 19 καταυτὰ Mosq. || 20 ὁμογενὲς Mosq. I 
91 τεϑέαται pro κατέλαβεν Mosq. | λόγους Mosq. | 22 ὁ λόγος 
Mosq.; ὅλος A | αἱρῆ A; ἐρεῖ Mosq. | πάλιν om. Mosq. 
22. 93 μετὰ ταῦτα A || 38 καὶ — 24 φιλοτ. om. Mosq. || 34. 25 τίς 
δὲ καὶ αὐτοῖς Mosq. || 95 οἰχείαις pro καταλλ. Mosq. 

15 

20 

25 
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μάχεσθαι πρὸς ἄλληλα παρεσκεύασε καὶ πάλιν συνδεῖσϑαι 
τοῖς ἐναντίοις νόμῳ φιλίας καὶ τάξεως; οὐκ ἂν γὰρ 

διέσῳξε ταῦτα τοὺς αὑτῶν ὕρους τὴν πρὸς τὸ ἕτερον ὑπο- 
στάντα κοινωνίαν, ἀλλὰ διέφϑειρεν ἄλληλα τῶν κατακρα- 

τουμένων ἀεὶ μερῶν ὁποτέρου τούτων ϑατέρῳ τῷ κατα- 
κρατοῦντι ἀφανιζομένων καὶ ταύτῃ τοῦ ἀλληλοφϑύόρου 
ἀνευρίσκοντος τὸ παρρησιάζξεσϑαι. οὐδὲ αὖ τὴν πρὸς τὸ 

“ἀντίπαλον ἀνάκρασιν καὶ αὖϑις διάλυσιν κατεδέχετο. μή 

τινος κρείττονος αἰτίας ἠπίως ἐνεισδιδούσης αὐτοῦ συγκρί- 

γεσϑαί τε καὶ διακρίνεσϑαι καὶ πρὸς τὴν οἰκείαν ἠρέμα 

φύσιν ἀποκαϑίστασϑαι. τοῦ συγκεχύσϑαι καὶ συμπεφύρϑαι 
EA ? E , - , , 

ἄγαν εὐχρινῶς προμηϑουμένης τῷ διαστέλλοντι. σπένδε- 

ται γοῦν ξηρότης ὑγρότητι ψυχρότητος ἡ πρὸς ϑερμότητα 

μεσιτευούσης ὑγρότητος ἐξανύονται. ἤδη καὶ πρὸς συμβά- 

σεις ἀπεῖδεν ὑγρότητος ἡ ξηρότης ϑερμότητος ἐπικηρυκευ- 
, NEC n z - - , Y 

σαμένης. καὶ τὸ ϑερμὸν αὖϑις TO ψυχρῷ προσενείθει τὸ 
, , b , kJ ' ? 

φίλιον ξηρότητος κατεργασαμένης τὸν σύνδεσμον. ἡ γὰρ οὐχὶ 

ξηρὰ μὲν ἡ γῆ καὶ ψυχρά, ψυχρὸν δὲ τὸ ὕδωρ καὶ ὑγρόν, 
6 ji A! 2t " , M jI P E M £ , 

ὑγρὸς δὲ ἀὴρ καὶ 9touóg, ϑερμὸν δὲ τὸ πῦρ καὶ ξηρόν; 
3 i - 2 , , , LI , M 

ἀλλὰ ταῖς ἐναντίαις ταύταις ποιότησι καὶ μαχομέναις πῇ 
1 , DJ - , , 

μὲν τὸ εἰρηναῖον διοικεῖται καὶ ἀστασίαστον ἡ ἐν γειτόνων 

τεταγμένη ποιότης, τῷ καταλλήλῳ προσαγομένη τὰ τέως διά- 

φορὰ καὶ πρὸς ἐνώπιον σχέσιν τῆς τοῦ παντὸς διακοσμήσεως 
, - M - , , ^ 5 , 

πυμριβύξρησα, τῇ δὲ τοῖς ἀσυμβάτοις τὴν ἔχϑραν κρατύ 

" 

1 πρὸς ἄλλ. om. Mosq. | πάλιν om. Mosq. | 2 νόμῳ Mosq.; 
νόμοις A || 3 ταῦτα om. Mosq. [ 3. 4 ὑποστὰν Mosq. | 4—7 συν- 
διέφϑειρεν ἄλληλα τοῖς κατακρατουμένοις ἀεὶ μέρεσιν, ὁποτέρου 
τούτων θατέρου ὑπεξισταμένοις καὶ ταύτη τὸ ἀλληλόφϑορον ἀπερ- 
γαξομένοις οὐδ᾽ , Mosq. ll 9—11 ἠπίως συνάπτοντος ταῦτα καὶ 
διακρίνοντος πρὸς τὴν οἰκείαν αὖϑις ἐπανάγοντος φύσιν Mosq. I 
9 ἐνδιδούσης Brinkmann | fort. αὐτοῖς | 11 ve καὶ Mosq. || 12 ἅμα 
pro ἄγαν Mosq. | (προμ. τῷ om.) διαστέλλοντος Mosq. | 12 σπέν- 

δεται — p. 14, 2 σωτήριον om. Mosq. | 13 ψυχρότῆ A; lacuna 510 
fere explenda: ψυχρότητος {(μεσιτευούσης, συμβάσεις δὲ ψυχρ ό- 
τήτος | 16 τὸ ψυχρὸν A; cr. Brinkmann | 19 fort. δ᾽ ὁ ἀὴρ | 
20 τῇ Brinkmann || 21. 22 ἐγγειτόνων τεταμένη A 
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v«G« iv ὅροις μένειν οἰκείοις ἐθέσπισε τῷ ἀπροσμίκτῳ τῶν 

πέλας οἰκονομοῦσα τὸ τούτοις σωτήριον. καὶ ὅτι μὲν 

οὐχὶ τὸ αὐτόματον τὴν σοφὴν ταύτην ἀνάγκην ὑπέστησε. 
δῆλον ἐντεῦϑεν καὶ ὅτῳ μικρὸν συνέσεως μέτεστι. λείπεται 

δὴ τοῦ μὲν αὐτομάτου τῆς τοιαύτης παρεωσμένου ἀνάγκης 

ἑτέραν τινὰ ταύτης αἰτίαν πρεσβυτέραν ἐπιζητεῖν siguió 

τινι καὶ λόγῳ σοφίας τὸ πᾶν καταναγκάξζουσαν φέρεσϑαι 

καὶ δύναμιν ἀκάματον τῇ προαγωγῇ τῶν ὄντων ἐντι- 

ϑεῖσαν. εὕρηται δὲ τοῖς πάλαι σοφοῖς ὀργανική τις τῷ 

ὄντι ὑπὸ σοφῷ ταττομένη τεχνίτῃ, ἣν φύσιν ἤρεσε κατονο- 
μάξειν ἅτε τῶν φυομένων ἤτοι προαγομένων ὀργανικὴν 

αἰτίαν καὶ τελεσιουργὸν οὖσαν τῷ προσεχεῖ τῆς ποιήσεως. 
οὔκουν ἐξ αὐτομάτου τὰ τῆς ἀνάγκης οὐδὲ γὰρ ἂν οὕτως 
εὐτάκτως προήει τὰ παραγόμενα οὐδ᾽ εἰς ἀεὶ ὡσαύτως 
ἔχοντα, ἀλλ᾽ ἀνεπέφυρτο πάντα καὶ συνεκέχυτο καὶ τοῦτο 
ἐκεῖνο τὸ ΖΔημοκρίτου ᾿ὁμοῦ πάντα χρήματα", καϑότι καὶ 
τὸ αὐτόματον ἄστατον ἐν πρακτέοις αἰτίαν οἵ περὶ ταῦτα 

δεινοὶ ἀφορίξζονται. εἰ δ᾽ οὐκ ἐξ αὐτομάτου τὸ τάξει 

προϊὸν ἀμηχάνῳ (πῶς γάρ:). οὐδ᾽ ἂν αὐτόματος ὃ κόα- 

μος. ἀπολυόμενος δὲ τῆς αὐτομάτου ἀλόγου αἰτίας οὐδὲν 

ἄλλο τὴν ἀνάγκην ἡμᾶς δίδωσιν ἐπιγινώσκειν ἢ τὴν φύσιν 

2 οἰκονομοῦσαν AF pro xci Mosq. | 4 μικρὰ A| 
5 τὸ uiv αὐτόματον τούτου τῆς τοιαύτης παρεωραμένους Mosq. 
6 πρεσβ. om. Mosq. LC σοφίας om. Mosq. | 8 τῇ προσαγωγῇ 
Mosq.; τὴν προαγωγὴν Δ | 9 εὕρηται — 10 τεχνίτῃ om. Mosq. 
10 fort. ὄντι «αἰτία» Ι ἣν δὴ καὶ φύσιν οἱ τῶν ἀνθρώπων 
σοφοὶ καλεῖν ἐδικαίωσαν (om. ἅτε --- 12 ποιήσεως) Mosq. | 13 ἂν 
om. Mosq. | 14 πραττόμενα Mosq. | οὐδὲ Mosq. (om. eig); ovx A | 
15 Eyovrov. ἀλλανον ἐπέφυρτο μὲν ἅπαντα καὶ συγκέχυτο, καὶ 
ἦν ὁ μὲν τὸ τοῦ δημοκρίτου πάντα 40. Mosq. | συνεκέχυντο Δ 

| 

| 

| 
17 πρακτοῖς αἰτίᾳ Δ | 18— 22 ἀλλ᾽ ὅτι μὲν ovx ἐξ αὐτομάτου, δῆλον 
ἐντεῦϑεν᾽ τάξει γὰρ ἀμηχάνῳ ,πατανοῆσαι ἔνεστι τὰ γινόμενα 
προϊόντα καὶ λόγῳ καταλλήλῳ ἧπερ ἔφϑημεν προβαίνοντα εἰρη- 

κότες, τῆς τε αὐτομάτου αἰτίας τὸ ἄλογον ἀϑαλύεται καὶ τὴν 
ἀνάγκην, οὐδὲ ἄλλο ἐπιγινώσκειν ἡμᾶς δίδωσιν, ἢ Mosq. | 
19 ἀμηχάνῳ Mosq.; ἀμηχάνως A | αὐτομάτως A; cr. Brink- 
mann 

10 
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τῶν ὄντων ὑπὸ σοφῷ τῷ καταναγκάξοντι Og ὄργανον τατ- 

τομένην᾽ ὃν δὴ ϑεὸν καὶ δημιουργὸν ὃ εὐσεβὴς ἀνευρη- 
κὼς λογισμὸς ἔφορον καὶ τεχνίτην τοῦ παντὸς προευτρέ- 
πισεν. ^» A Mosq. 315 

5 6zouóg9qoov*] ἀνόητον. -— FVO 

xqÀsiv*| ϑέλγειν. c FV 39 
ἡ $9vyévmo* καὶ ὃ ἀδελφὸς καὶ ἡ γυνή] ἡ -A95và 40 
καὶ ὃ Ποσειδῶν καὶ ἡ Ἥρα. c UV V 

ἐξαπατᾷ κτλ.] πάντα ταῦτα Ὅμηρος περὶ τοῦ Διὸς εἶπε. 
10 καλῶς δὲ πάνυ τὸν Ὅμηρον αὐτὸν κατὰ τῶν Ἑλλήνων 

ἤνεγκε μάρτυρα. «- ΓΥΟΩ 
οὗ ϑεοὶ ἐμονομάχουν κτλ.] ἐξεπίτηδες κατάπτυστα ταῦτα 
προσεπιβύεται τῇ διαλέξει, τὸν λόγον δολῶν καὶ ἵνα δοκῇ 
τι λέγειν ταῦτα ληρῶν. c- Δ 

15 σῶκος"] οὕτως ἐκαλεῖτο ὃ “Ερμῆς ofovel σωσίοικος. c VOQA 
ἐριούνιος] ὠφελιμώτατος. c Δ 
παρεκδύς"] παρεξελϑών. c— VV 41 
Πῶλον" κτλ.] οὗτοι ὑποκριταὶ ἦσαν ὑποκρινόμενοι τὰ τῶν 

τραγῳδιῶν δράματα. c- ΓΥΔ 

᾿φουἐμβάτας"] τὰ ξύλα. ἃ ἐμβάλλουσιν ὑπὸ τοὺς πόδας οἵ 
τραγῳδοί, ἵνα φανῶσι μακρότεροι. c- [VOQ Δ. Addit Δ: 
oí λεγόμενοι Σπάνοι. ce 

ποδήρεις] τὰ μέχρι τῶν ποδῶν ἕλκόμενα ἱμάτια. c5 ΓΥ͂Δ. 
. A Addit A: οὕτω γὰρ καὶ οἵ Σπάνοι παίξουσιν. ταῦτα δ᾽ εἰσὶν 

35 ὀνόματα τῆς σκηνικῆς σκευῆς, ἧ ἐχρῶντο oí ὑποκριταί. «ὦ 

Εὐριπίδης" κτλ.] ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ὡς ἐκ προσώπου Evgi- 
|. πίδου, μάταιε, ἀλλ᾽ ἐξ ἑτέρας ἀϑεότητος εἰσηγουμένης. ποῦ 

| 1 ὡς ὄργανον om. Mosq. | 2 ἀνευρηκὼς om. Mosq. | 3 £go- 
H ρον — παντὸς om. Mosq. | προευτρέπισεν Δ; in Mosq. certo 
— cognoscitur προε- ἤσατο, l litt incerta (y sive v sive xz) | 19 τρα- 
— γῳδῶν Solanus; puto scholiastam potius τραγῳδιοποιῶν scriptu- 
u rum fuisse, nisi forte πρόσωπα pro δράματα restituendum | 
ls 20 cf. sch. Menipp.16 | βάλλουσιν V || 20—23 coni. V || 22. 24 Σπά- 

voi: cf. Anon. Neob., Comm. in Arist. XXI 2 p. 212, 26 | 28 fort. 
ἐξ ἑτέρου ἀϑεότητα sicnyovuévov: ποῦ (y&o» 
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τὸ τοῦ ποιητοῦ πρόσωπον ἡ δραματουργία πώποτε ἐνεφά- 

γισεν: ὦ Δ 

42 ἄλλοι ἄλλα νομίξουσι,. Σκύϑαι μὲν ᾿Δκινάκῃ ϑύον- 
τὲς XTÀ.] ᾿Δρέϑα. ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τῆς πλάνου περὶ τὸ 
ϑεῖον ὑπολήψεως. ὦ τάν. τῶν γνώμην παρακεκινημένων 

ἀνθρώπων ἤδη καὶ πρόφασιν ἂν ϑείημεν τοῦτο ἀνυπ- 
αρξίας, ὅτι μηδ᾽ ἀπὸ τῶν ἀποτευγμάτων φύσεως ἡ τέχνη 
μωμεῖται καὶ πρὸς ἀναίρεσιν τοῦ εἶναι ἐπηρεαστικῶς ἀπο- 

σκυβαλίξεται᾽ οὐδὲ γὰρ γένεσις ζῴων ἀπὸ τῶν ἀμβλωμάτων 
καὶ τῶν τεράτων. οὐκ ὀφϑαλμῶν ὄψις ἀπὸ τῶν καμόντων 

τε χαὶ λημώντων καὶ τῶν ἀμβλυωττόντων. οὐμενοῦν" οὐ 

δεσπότης οἰκίας, εἴ τις τὸν ϑυρωρὸν ἢ τὸν τοῖς πταίσμασι 

διακονούμενον τῆς στροφῆς κατάρχειν αὐτῆς ἀλλ᾽ οὐ τὸν 
, , 5, "MAP 2 , , 3 οἰκοδεσπότην οἴοιτο τῷ ὄντι ἐμβροντησίᾳ καταληπτός. οὐ 

πολλῷ πλέον 4| γραφική. εἴ τις ἐμπλήκτως ἀπὸ παλαμίδο ó | γραφική, εἴ τις ἐμπλήκτως μέδος 
καὶ τῶν ὁμοίων αὐτῇ μέμφοιτο, o? μηδὲ τὰ γραφικὰ φάρ- 

exe κεράσασϑαι ἀξιόπιστοι καὶ ἱκνούμενοι τῇ τέχνῃ. οὐχ 
er ' 7 1 1 2 (d 1 , 
ὅτι καὶ εἶδος τὸ προτεϑὲν ἐμμορφώσασϑαι καὶ καταλλήλως 

τῇ φύσει τὴν μίμησιν συμπεράνασϑαι. οὐχοῦν οὐδὲ τὸ 

ϑεῖον ἀναιρήσεις ἐκ τούτων ἐπισφαλῶς ἢ τῆς καϑ' ἡμᾶς 

αὐτὸ προνοίας ἀποσχολάσεις ἀπὸ τῶν ὡσπερεὶ μεϑύοντα 

τὸ περὶ αὐτὸ σέβας κιβδηλευσάντων -«“νωδάλων ϑεοποιήσει 
τε καὶ ἀνιερώσει καὶ προσέτι ἀνθρώπων ἀκολάστων καὶ 
παλαιῶν. co A 

? , ἧς , , ^ , , 

d bee ] psp des. qupediove οἱ Σκύϑαι Pec 
. 9 AF - 2 P "n , καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν τῷ ὄγκῳ ἀκινάκην ἱδρύσωντες σιδήρεον 

ei ϑυσίας ἐπετείους προσάγουσι προβάτων καὶ ἵππων νομί- 
ἕοντες αὐτὸν εἶναι τοῦ "Ἄρεως τὸ ἄγαλμα. c ΓΟΝΟΩΔ 

48 ἀμφηχής"]) ἐκ τῶν δύο μερῶν ἠχῶν, τουτέστι βοῶν᾽ 

1 dubium, utrum φύσιν an φύσεως A || 9 γένεσιν A | 
15 Gto cr spatium III litt. δὸς A || 16 dubium, utrum αὐτῶ 
an αὐτῆ Δ΄ οἱ A | 21 fort. μεϑυόντων || 25 οἱ φρύγες C || 26 ὑπὸ 
τῶν αὐτῶν V | τῷ om. V | τὸν ὄγκον Δ 1328 αὐτὸ Δ | 29 cf. sch. 
p- 64,6 | A (in. textu ἀμφήρης): ἀμφήρης εὗρον, ἵν ἦ --- ποιῶν 
ἐκ τῶν — ἦχον — καταλύσει. τοῦτο δὲ καὶ διπρόσωπον 
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οὐδεὶς γὰρ ἤδει. περὶ τίνος ἔλεγεν, ὅτι τὸν "Alvv διαβὰς 
τὴν ἀρχὴν καταλύσει. διὰ τοῦτο δὲ καὶ διπρόσωπος. c 
[VQA. Addunt VQA: γράφεται δὲ ἀμφήρης. ἵν᾽ ἢ ἀφ᾽ 

ἑκατέρου ἔριδα ποιῶν. c 
E € M € - 

5 οἷοί εἰσι καὶ τῶν 'Eogu&v ἔνιοι: of 'Eguai τετράγωνοί 

10 

15 

20 

i 

, s ' ' e ' δ , » Y H 
τινες κίονες ἦσαν παρὰ τὰς ὁδοὺς (Ogvuévor ἄνω πρὸς TO 

ἄκρον εἰς κεφαλὴν ἔχοντες ἀνθρώπου μεμιμημένον τὸν 

λίϑον. ἐνίοτε μὲν οὖν ἕν πρόσωπον εἶχεν T κεφαλὴ ὡς 
, 93 , Lj 2 er M , ? 5 f. , , 

πάντων ἀνθρώπων. ἔστι Ó ὅτε καὶ δύο cg £xerégov μέ- 
- ς - e 

ρους. ἠνίττετο δὲ αὐτοῖς ὁ “Ερμῆς οὗτος τετράγωνος Qv 
" ' ' e , ς - H , L * 

καὶ παρὰ τὰς ὁδούς. Ἑρμῆν τὸν λόγον βούλονται εἶναι. 
337 5 1 , e 1 - c A ΄ ^ 
ἐσήμαινον ovv τὸν βίον, ὃν διὰ τῆς ὁδοῦ παρεδήλουν, σὺν 

, " ^ , , ' A 3 - ' 

λόγῳ καὶ μετὰ λόγου πορεύεσθαι καὶ τοῦτον ἀἁληϑῆ καὶ 
— ϑ , -/ , ^ , , 

ἑδραῖον τὸ τετράγωνον ἀπεσάφει τοῦ σχήματος. διπρόσω- 
πος δὲ ἐποιεῖτο εἰς ἔμφασιν τοῦ χρῆναι τοῖς φίλοις ἤτοι 
τοῖς τὴν αὐτὴν ἡμῖν ὁδὸν τοῦ βίου ἰοῦσι καὶ παροῦσι καὶ 

ἀποῦσιν ὁμοίως κατὰ διάϑεσιν μένειν. co VA 

— Ἴ ὡραῖον. «ο Γ 

Σαρδιανός] ὃ ἀπὸ Σάρδεων᾽ ἐν Σάρδεσι γὰρ ἦν τὰ τοῦ 

Κροίσου βασίλεια. «ο FVQA 

ἀμφιδέξιον"] ἀμφιδέξιος λέγεται ὃ ταῖς δύο χερσὶν ὡς 
δεξιαῖς χρώμενος. ἀμφιδέξιον οὖν ἐνταῦϑα τὸ ἐκ τῶν δύο 

μερῶν νοούμενον. co ΓΥΩΔ 

|. ἕδη τὰ ἀγάλματα λέγει, παρὰ τὸ ἡδράσϑαι. c— VQA 

-35'A4ovréuidoc*] ἐν γὰρ τῇ Σκυϑίᾳ τοὺς κρατουμένους ξένους 

ἔϑυον τῇ ᾿Δρτέμιδι. c— FOVQ 

ἀνὴρ φείδεται xvÀ.] ὡραῖον. «α Γ 

ἐξ ἁμάξης] ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν Διονυσίων παρὰ τοῖς ᾿4ϑη- 

ναίοις ἐπὶ ἁμαξῶν καϑήμενοι ἔσκωπτον ἀλλήλους καὶ ἐλοι- 

6 ἄνω εἰς τὸ V || V εἰς τὴν κεφαλήν᾽ εἶχον δὲ ἀν. A | 
£ 
3 

10 αὐτὸς A ἑρμᾶς V | 12 παρεδήλου συνὸν λόγον A|| 18 τοῦτ᾽ 
— . ἀληϑῶς ὡς £ó. Solanus | 16 τοῦ βίου ὁδὸν A || 17 fort. ὁμοίους || 
i 28 cf. sch. Eunuch. 2 

44 
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δοροῦντο πολλά. παροιμία ovv ἐκράτησεν ἐπὶ τοῦ Ooi- 
στικῶς κεχρημένου ἱτὰ ἐξ ἁμάξης᾽. «οΓΝΩ 

— ] ἐν τοῖς Διονυσίοις ἔϑος εἶχον σκώπτειν ἀλλήλους 

συνιόντας καὶ τούτων ἀπάρχεσϑαι τῷ παρακαλέσαντι δαί- 

μονι μέϑης ἐφόρῳ καὶ τοιούτοις ἀεὶ χαίροντι. καὶ ἵνα δ 

τοῦτο περιφανέστερον δρῷτο. ἐφ᾽ ἁμαξῶν ἀνέβαινον καὶ 
ΟΝ 2r c 27 t £g, - , , 

οὕτως ἔσκωπτον. ὡς ἐξ ὑπερδεξίου μᾶλλον εὐηκοώτεροι 

ὦσι. τοῦτο καὶ νῦν φησιν᾽ ἐπεκράτησε γὰρ ἐξ ἐκείνων 
εἰς παροιμίαν χωρεῖν ἐπὶ τῶν ἀδεῶς ταῖς ὕβρεσι χρωμένων 
καὶ οὕτω λέγειν 'τὰ ἐξ ἁμάξης παρρησιάζειν᾽. co Δ 10 

L4 , sk n 5. 2 - / A x , 2 EN d 45 τάφον] τάφος ἦν ἐν τῇ Κρήτῃ καὶ ἐπεγέγραπτο iv αὐτῷ 
ς M M / ? ' M DU ME - ? , 

TOU Διὸς τάφος᾽ καὶ πρὸς αὐτὸν νῦν ἀποτείνεται. co FVQA 

46 ἀκάτια of μὲν τοὺς μεγάλους καὶ μέσους καλοῦσιν ἱστούς, 
ὡς καὶ Πολυδεύκει τῷ ὀνοματολόγῳ [1, 91] δοκεῖ εἰσὶ 
δ᾽ o? καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῖν λεγόμενα κάρυα ἀκάτιά φασιν. 

οἷς 4j κεραία ἀνέλκεται. co VOQA 
47 ἀλλ᾽ ὦ ϑεοφιλέστατε TiuóxAtig, τὸν μὲν κυβερνή- 

την ἐκεῖνον εἶδες ἂν ἀεὶ τὰ ξυμφέροντα ἐπι- 

νοοῦντα καὶ πρὸ τοῦ καιροῦ παρασκευαζόμενον 
καὶ προστάττοντα τοῖς ναύταις, ἀλυσιτελὲς δὲ 

9 M EA ? M 35 , c E ex M , 

οὐδὲ ἄλογον οὐδὲν εἰχέ τι ἡ ναῦς, ὃ μὴ χρήσιμον 

πάντως καὶ ἀναγκαῖον ἣν πρὸς τὴν ναυτιλίαν 
αὐτοῖς" ὃ δὲ σὸς οὗτος κυβερνήτης; ὃν τῇ μεγάλῃ 
ταύτῃ νηὶ ἐφεστάναι ἀξιοῖς. καὶ οἵ ξυνναῦται 

Ψ - ? ^ ? , 9 M ' M 9 “γ» , 

αὐτοῦ οὐδὲ εὐλόγως οὐδὲ κατὰ τὴν ἀξίαν διατάτ- 

τουσι κτλ.] 

Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸ ὑπὸ τοῦ δυσσεβοῦς “ουκιανοῦ 
λήρημα ὡς φϑονερὸν ὅτι τὸ ϑεῖον. 

Κ ' , M 3 , A c λὸ t δὲ ἔξαᾳ 0 αἱ τί τῶν ἀσυμφόρων. κατάρατε, ὃ καλὸς οὗτος διετάξατ 

1.9 τῶν — κεχρημένων τὸ V, cf. sch. Eunuch. 2 || 4 fort. 
συνιόντες | 14 ὡς — δοκεῖ om. C | 15 κάρυα A; κάροια V; xa- 
ράβια C (cf. Etym. s. v. ἄκατος : κάραβον) | p«cw om. C | 16 ἐνέλ- 
κεται V | 21 ro? αὐτοῦ: in cod. Mosq. Arethae nomen fol. 110 
legitur (ἀρέϑα ἐπίσκεψις κτλ.) [28 ὅτι Mosq.; fort. ἐστι || 29 καί 
τὶ vel καί τί Mosq. 
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, $$? 5 

κυβερνήτης, εἰ, ὅ σοι φεύγει τὴν αἴσϑησιν, οὐδ᾽ εἶναι τὴν 
9 εἶ c M ? 3 , M 2 eX ' , er ἀρχὴν ὁμολογεῖται; ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, οὐδὲν μὲν πλέον ἕξει 

τοῦ ἀποτελέσματος ὃ τεχνίτης. κενὸν δέ σοι καὶ τὸ σῶμα 

ψυχῆς. ὅτε μὴ κατὰ ταὐτὰ τοῖς οἰκείοις ἀεὶ μέλεσιν ἐνεργεῖ 
4 ^ - , , ' x ᾿ » 

ἀλλὰ τῇ χρείᾳ συμπεριάγει καταλλήλως τὰ Ogyeve' οὔτε 

γὰρ ὀφθαλμῷ συμφέρον ἀτενὲς διαπαντὸς ἐνορᾶν οὔτε 

χειρὶ τὴν αὐτὴν χώραν καταλαμβάνειν ἢ τοῖς δακτύλοις 
τὸ συνεσπάσϑαι μόνον καὶ ἐξηπλῶσϑαι. εἰ δὲ καὶ στρα- 

, M , 3 ΄ , ,ὔ LA 
τοπέδῳ ποτὲ περιέτυχες. ἀρά ye, καίτοι πάντες ἄνθρωποι. 
πάντας αὐτοὺς εἶδες ἐπὶ τῆς πρώτης τάξεως ἐφεστῶτας ἢ 

τοῖς αὐτοῖς τεύχεσιν ἐπαρηρότας. ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸν μὲν ἐπὶ 
τῆς φάλαγγος τὸ γενναῖον ἐπιδεικνύντα. τὸν δὲ κατὰ 

βάϑους γνωριζόμενον. τὸν δὲ τὸ δεξιὸν κέρας ἔχοντα. τὸ Soy ragisoMevov, , 5 ρας ἔχοντα. TOV 

δὲ τὸν οὐραγόν, ἢ ὡς ἂν ovv ἡ τάξις ἀεὶ τοῦ καιροῦ 
δίδωσι καὶ ἐφιστάμενον καὶ ἐφορμῶντα τοῖς ἀντιπάλοις: 

ἀλλ᾽ οὐ τὸν μὲν σφενδόνῃ. τὸν δὲ παλτῷ, εἰ τύχοι, ἄλλον 
9 "à Z ? » - €- er 3 jl (οὐ σύ γε πάντως ἐρεῖς) κοντῷ, μακρῷ ἕτερον εἰς τὸ 
- , 1 - M - [4 3 

νικᾶν προϑυμούμενον. καὶ τῷ μὲν γυμνῷ ϑώρακος ἀρι- 
, e , X M , - ? M E 

στεύειν ὑπόν, τὸν δὲ κατάφρακτον τοῖς ἐχϑροῖς συμπλεκό-. 
μενον; &g' οὖν ἔσϑ᾽ ὕστις λογισμοῦ κύριος διαστασιάξοντας 
3 “ 39, td e - - - , - ? 

genis SAN γε τούτους ἐμ ἢ τῷ διαφόρῳ τῆς ἐνερ- 
, , M N E) M - 

γείας τὸ ἄτακτον τούτοις ἢ τὸ ἀπρομηϑὲς ἐπικαλεῖν ἔχοι 
- ve E 5. ς 

τῷ στρατηγῷ ὡς οὐχὶ πάντας τῆς αὐτῆς ἀξιώσαντι τάξεως: 
Ψ{ x 7i *3 , M M , - - ἐγὼ μὲν οὐκ οἶμαι, εἰ μὴ καὶ προσεπαινέσεται τοῦτον, τῇ 

, - , κ - E ? 

ποικιλίᾳ τῆς τάξεως καὶ τῷ δοκοῦντι ἀτάκτῳ τε καὶ ἀλυ- 

1 εἰ scripsi; ἢ Mosq. | φεύγει Diels; g certa videtur, 
tum ll fere litterae correctae leguntur ex III vel IV fere lit- 
teris, tum γεν [[ 4 κατ᾽ αὐτὰ Mosq.|| 9 ἄνοι suspect. | 11 αὐτοῖς 
scripsi; αὐτῶν Mosq. | ἐπαρηρότας "instructos?" Diels; ἐπαν- 
ηφότας Mosq. | 14 τὸν del. Brinkmann, H. Schóne | οὖν 
superscriptum esse vidit Diels; idem ἀεὶ, pro quo male legeram 
ἀπὸ | 16 σφενδόνην Mosq. | "den einen mit einem kurzen (du 
Attikist wirst das Wort zwar verschmühen), den andern mit 
einem langen παλτός᾽" Brinkmann | 17 μᾶλλον ante πάντως del. 
E | 18 γυμνοϑώρακος Mosq. | 24 ἐγὼ — 25 τάξεως in mg. 

Supp 



80 21. Scholion in Luciani ἴον. trag. 47. 

σιτελεῖ τὸ £v πολέμοις ἄμαχον κατορϑοῦντος. σὺ δὲ το- 

σοῦτον ἐλλεβύρου προσδέῃ καὶ οὕτω κορύξης περίπλεως εἶ 
καὶ προσδεόμενος τίτϑης, ἤ Gt ἀπομύξει. καλῶς ἐκείνη γε 

νήπια ποιοῦσα, ὥστε τὴν ἀνθρωπίνην ξωὴν καὶ τὸ ταύτης 

εὔδαιμον ἐν τῇ τοῦ λαιμοῦ τίϑεσϑαι ἀπολαύσει καὶ τῶν 
κατὰ σῶμα ἡδέων᾽ χοιρώδης ὡς ἔοικεν ἄνθρωπος εἶ γαστρὶ 
τὸ ἀγαϑὸν περιορίξζων καὶ πλέον οὐδὲν οἰόμενος τῶν παρ- 
όντων ἀλλὰ συγκαταλύειν τῷ βίῳ καὶ τὴν ψυχήν. τοιούτῳ 

δ᾽ ἀνδρὶ οὐδεὶς φϑόνος καὶ τούτων ἀλογιστότερα τερα- 
τεύεσϑαι. καίτοι γε --- εἰρήσεται γὰρ οὐχ ἕνεκά γε σοῦ 

ἀλλὰ τῶν ἐντυγχανόντων --- οὐδὲ ταῦτα ἃ διακομίξεις γεν- 
ναῖά σου καὶ σοφὰ ὑποδείγματα τοσοῦτόν σοι τὸ βούλημα 

κατανύσσει. ὅσον προΐσταται. καὶ εἰς τὸ ἐναντίον περι- 
τρέπει τὰ πράγματα. εἰ γάρ σοι ἡ κατὰ τὸν παρόντα βίον 

εὔροια τῶν πραγμάτων τῆς ἀνθρωπίνης ἀρετῆς ἀντάλλαγμα 
ὑπισχνεῖται καὶ τοῦτο μόνον τὴν πρόνοιαν ἐμπεδοῖ καὶ διὰ 
τοῦτό σοι Καλλίας μὲν καὶ Σαρδανάπαλος καὶ εἴ τις ἄλλος 

κατ᾽ ἐκείνους ἁβρὸς καὶ ἀκόλαστος καὶ ὑπὸ τρυφῆς διαρ- 

ρέων παρὰ πάντα τὸν βίον τῆς τοῦ παντὸς ἐποπτείας τὸν 

σοφὸν ἀπελαύνουσι κυβερνήτην. λέγεις μέν Ti, οὐ μέντοι 
γε καὶ ὅσον σοφὸς ἂν οἰηϑείη ἀνήρ. οὔτε γὰρ τὸ κατὰ 

βοῦν τι συμφέρεσϑαι τὴν τύχην ἀνθρώπου ἀρετῆς ἀμοιβή 
(ἦ γὰρ ἂν οὐδεὶς τὸ παράπαν ἀρετῇ προεῖχε Σαρδανα- 

πάλου) οὔτε τὸ πένεσϑαι πονηρᾶς καὶ ἀνοσίου τεκμή- 
ριον βιοτῆς. τί γὰρ ἂν Σωκράτους οὀλεϑριώτερον ἢ 
μοχϑηρότερον ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ τῆς ἀπορίας βάραϑρον κατε- 
σπασμένου; ἀλλὰ τὰ μὲν ἀδιάφορα. καὶ εἴ τι σοὶ ταῦτα 

σφάλλει τὴν πρόνοιαν, ἐπανορϑούτω πάλιν μυρίων μὲν 
πονηρῶν κολαζομένη κακοπραγία, ot γε δὴ μέχρι τυμπά- 
νῶν καὶ βρόχων προάγονται καὶ σταυρῶν ἀκουσίων καὶ 

13 κατανύσει Mosq.; cr. Brinkmann | fort. προΐστασαι | 
17 μὲν γὰρ σαρδ. Mosq. | ἄλλος lineola deletum videtur || 
21. 22 κατὰρῥοῦν, alt. o lineola del, Mosq. | 22 τί Mosq.; fort. 
τινι; del. Brinkmann || 23. 24 σαρδανάπαλος Mosq. 
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21. Scholion in Luciani ἴον. trag. 47. 81 

εἴ τι ἄλλο κολαστήριον ὑπολείπεται ὄργανον. ἀμυϑήτων 
“- - * 9 , 

δὲ ἀνδρῶν ἀγαϑῶν εὐποτμία. oig ys οὐ μόνον τὸ παρὰ 

πάντων τῶν ἄλλων κατὰ τὰ παρόντα σεβάσμιον ἀπέχρησε 

(τοσοῦτον αὐτῶν τὸ παρὰ πᾶσι ζηλωτὸν καὶ μακάριον), 

ἀλλά γε δὴ καὶ δικασταὶ τοῖς ἐν “Διδου ἀνθρώποις κατέ- 

στησαν. καὶ ταῦτα οὐδὲ ἠπειρώτιδός τινος γῆς οὐδὲ περι- 

φανοῦς ἐκ δὲ νήσων Αἰγίνης οἶμαι καὶ Κρήτης ὁρμώμενοι. 
οὔκουν τὸ βίου σπανίξειν κακὸν οὐδὲ τὸ πᾶσιν ἐνευϑη- 

^ ’ὔ 5 2059 M -M E , 2? 7 

νεῖσϑαι μακάριον οὐδ᾽ ἀμοιβαὶ ταῦτα τῶν βεβιωμένων οὐὸ 

ἐκ παντὸς μεταδιωκτέα τοῖς σωφρονοῦσιν, ot γε καὶ διαβέ- 
βληνται πρὸς τὸ σῶμα σϑένει παντὶ καὶ τὰς τούτου περι- 
, c ^ e , , , A , A 

ίστανται ἡδονὰς ὡς ἐμπόδιον σπουδαίῳ καὶ φιλοσόφῳ καὶ 

πόρρω πέμπειν ἀρετῆς ἐπισταμένας᾽ οἱ δὴ ταῦτα φευκτέα 

ἡγούμενοι πολύν Gov τὸν λῆρον κατασχεδάσουσιν. εἴ γε 
αὐτὴν ἀξιοῖς ἀϑλον ἀρίστου βίου τὴν ἀκόλαστον προτι- 
ϑέναι fov. τί γὰρ ἐμποδὼν ἐϑελήσασι μόνον τὰ τῆς 

τύχης ᾿Δριστείδῃ μὲν καὶ Φωκίων: δωροδοκοῦσι, Σωκράτει 
' » 5 / 

δὲ καταδεχομένῳ τὸ ἐκ Περσῶν ἢ ᾿Δρχελάου βασιλέως χρυ- 
Gíov; ἀλλ᾽ οὐκ ἐποίησαν ταῦτα οὐδ᾽ ἐγγὺ Ov' εὖ γὰ Lov; οὐκ ἐποίησαν ταῦτα οὐδ᾽ ἐγγὺς τούτων᾽ εὖ γὰρ 
x , , ? - ἤδεσαν τὴν ἀνειμένην ζωήν, οὐ μόνον οὐκ ἀρετῆς ἄϑλον 
9 * 2 , - e ? E , , - , 

ἀλλὰ καὶ ἐμπόδιον τῆς ὡς ἀληϑῶς ἀνθρώπου toc, παρά- 

γουσαν τὸν ἡγεμόνα νοῦν τῆς ἑαυτοῦ ἀσχολίας καὶ πρὸς 

τὴν ἄλογον περισπᾶσϑαι βιοτὴν κατεπείγουσαν, ποτῶν καὶ 

σιτίων καὶ τῶν ἄλλων ἡδυπαϑειῶν τὸν ἕσμὸν ὑποτιϑε- 
μένην. εἰ τοίνυν ὡς ἀνθρώποις σωφρονοῦσι ταῦτα βὲδε- 

λυκτά τε καὶ ἀποτρύπαια, πόσῳ. εἰ μὴ καὶ πλεῖστον ὅσον, 
ϑεὸν τούτων ὑπερανεστηκότα οὐκ ἐμπληξίας μὴ ταῦτα 

παρέχειν βροτοῖς τῆς τῶν γηίνων περιορίξειν προνοίας; 

φϑονεροῦ γοῦν ἀλλ᾽ οὐκ ἀγαθοῦ δήπουϑεν δεῖγμα, ἐν οἷς 

10 **cf. Plat. Phaedon. 67 E (εἰ γὰρ διαβέβληνται μὲν παν- 
ταχῇ τῷ σώματι, αὐτὴν δὲ καϑ' αὑτὴν ἐπιϑυμοῦσι τὴν ψυχὴν 
ἔχειν κτλ.) H. Schóne | 16 ἐκποδὼν Mosq. | 27 fort. οὐκ £u- 
πληξίας {τεχμήριον διὰ τὸ μὴ 29 PROS. [£v lineola del.] 
οἷς ἀπρακτην πεφυκοτὰ καλὰ ταῦτά Mosq. 

ScHOLIA rN LvcrANUM ed. Rabe. 6 



892 21. Scholia in Luciani Iov. trag. 47. 

ἀπρακτεῖν πέφυκε τὰ καλά, ταῦτά γε τοῖς ἀρετὴν μετ- 

ιοῦσιν ἐπιδαψιλεύεσϑαι. ὁρᾷς, οὗ σοι τὰ σοφά, Δουκιανέ, 
περιτρέπεται ὑποδείγματα ἃ γὰρ σχολήν σοι δοκεῖ ϑεοῦ 
προνοίας περιποιεῖν. ὅτι μὴ τοῖς ἀγαϑοῖς βραβεύεται τῶν 

ἀνϑρώπων. ταῦτά σοι φϑονερὸν τὸν παρέξοντα ἀποφαίνει. 

ἀλλ᾽ οὔτε φϑόνου τὸ ϑεῖον (ἄπαγε) οὔτε τινὸς ἄλλου πά- 
ϑους ἡ μόνη μακαρία τε φύσις καὶ ἀνώλεϑρος ἐντὸς κατα- 

σταίη οἷς δὲ τὸ εὐδόκιμον κατὰ ἕκαστον ἡμῶν ἀπενέγκα- 
σϑαι προορᾷ. τούτοις αὐτὸν καὶ μεϑίεται συγκροτεῖν. καὶ 

διερρύηκέ σοι, μᾶλλον δὲ περιτέτραπται. τὸ γενναῖον ὑπό- 

δειγμα. ὑφ᾽ οὗ τὴν πρόνοιαν ἐπῆλϑεν ἀναιρεῖν. προνοίας 

τὰ πάντα ἀποδεδειγμένα μεστά. εἰ δέ τινες παρ᾽ ἑκάτερον. 

τὸ πλουτεῖν φημι καὶ τὸ πένεσϑαι. κακῶς ἑάλωσαν ἀρετῇ 
κεχρημένοι, ἐννόησον. ὁπόσον ἂν οὗτοι κάκιον διεγένοντο 
πρὸς τὸ τοῦ βίου ἀντίϑετον μετατεταγμένοι. ταῦτά σοι 

πρὸς τοὺς παρόντας λήρους. ὡς ἂν μήτ᾽ αὐτὸς κατεπαί- 

goto πρὸς ἄμαχόν τινα λόγων ἰσχὺν διεξάγων τοὺς λόγους 

μήϑ᾽ o)c βούλει ἐντὸς τῶν σεαυτοῦ καταστήσας ἀρκύων 

τύχης τοῦ σκοποῦ. c- Mosq. 315 

πρότονος"] τὸ σχοινίον. εἰς 0 δεσμοῦσι τὸν ÍGróv. c 

ΓΥ 
χηνίσκος] τὸ τῆς πρώρας μέρος, οὗ ἀπήρτηνται αἵ ἄγκυ- 
oci, ὃ καὶ τῆς τρόπιδός ἐστιν ἀρχή. c- [VQ A. Addit A: 
εἰσὶ δ᾽ oi μᾶλλον τὸ τῆς πρύμνης ἔφασαν ἄκρον. πρὸς ὃ 

ἐπιζεύγνυνται αἵ ἐπωτίδες τῆς νεώς. πλήν. ὁποτέρως 

ἔχοι, — quae sequuntur, etiam in V leguntur --- χηνί- 

σκος ἐλέγετο, ὅτε χηνὸς κεφαλὴν μορφοῦντες of ναυπηγοὶ 

ἐπετίϑεσαν τῷ ἄκρῳ. τάχα τὸ πλοῖον εἰς χῆνα ἀπεικάζοντες 

3 σχολήν in mg. suppl. Mosq. || 6 **cf. Plat. Phaedr. 347 A 
(φϑόνος γὰρ ἔξω ϑείου χοροῦ ἵσταται) Diels, H. Schóne | 
9 συγκροτὴν ὃ Mosq. | 11 ἐπῆλϑεν (scil. σοὶ) recte legit Diels || 
12 παρ᾽  Mosq.; περὶ Diels | 16 μὴ ταύταις, 1e correct., 

Mosq. | 17 τινα λόγον Mosq. | 19 vofis Mosq.: τύχοις Drink- 
mann | 22. 23 et 26 — p. 83, 2 coni. V || 26 ἔχει Etym. || 28 ἐτί- 
Sov» Etym. 

10 

15 

20 

25 



IT. 

LS ΨΗΝΗ SE συ 

-- 

atl oec nodo n C ERGMEH cC 

21. Scholia in Luciani ἴον. trag. 47—48. 83 

ἢ τοῦ εὐοιωνιστοῦ χάριν, ὡς ἀβάπτιστος αὐτοῖς T7) ναῦς 
διατελοίη τρόπον χηνὸς ὑπερνέουσα τῶν κυμάτων. c- 

διμοιρίτην"} ὁ τοῦ διμοίρου τῶν ἐν τῇ νηὶ ἄρχων. c-— 48 
[VQA 

5T9iuo0rgírqv*] ὃ τοῦ τρίτου μέρους ἄρχων. c- F VQ 

— [οὕτως ἐλέγοντο of μὴ τὸν ἐντελῆ μισϑὸν λαμβάνοντες 
στρατιῶται τῷ μὴ εἶναι τὴν στρατιῶτιν ἀρετὴν τέλειοι. «Ὁ 

VQA 
καταπκολυμβῆσαι κτλ.] πάντα ταῦτα λέγει ὡς ὀνόματα 

19 τῶν ἐν τῷ πλοίῳ σκευῶν. ἃ μεταφορικῶς ἐπὶ ἀνθρώπων 
νοητέον. ὅτι of μὲν ὀφείλοντες καλῶς πράττειν ἀτυχοῦσιν, 
οἵ δὲ ἄδικοι εὖ πράττουσιν. -«-- VIQA 

Σωκράτης καὶ Φωκίων ᾿4ϑηναῖοι ἦσαν ἀμφότεροι ἐπ᾽ 
ἀρετῇ ϑαυμαζόμενοι, ὃ μὲν φιλόσοφος. ὃ δὲ στρατηγός. c- 

15 [VQA 

ὁ μὲν Καλλίας οὗτος. ὡς Κρατῖνος ᾿Αρχιλόχοις fr. 11. 
C. A. F. E15 K.] φησίν, Ἱππονίκου υἱὸς ἦν τὸν δῆμον 

. Μελιτεύς, ὡς ̓ Δριστοφάνης Ὥραις [fr.572. C. A.F. 1538K.], 
πλούσιος καὶ πασχητιῶν καὶ ὑπὸ πορνιδίων διαφορούμενος 

20 καὶ κόλακας τρέφων. εἰς δὲ στιγματίαν αὐτὸν Κρατῖνος 
[fr. 11] κωμῳδεῖ ὡς ἕνα τῶν χατάχρεων᾽ οἵ γὰρ δανειζό- 

μϑνοι τὰς Maie ὑπετίϑεσαν καὶ ἐπέγραφον αὐτὰς πρὸς 

“τὸ γινώσκεσϑαι, ὅτι ὑαρϑῆπαί εἰσιν ὅϑεν καὶ Μένανδρος 

[ir 968. C. A. F. III 247 K.] ἄστικτον χωρίον εἰώϑει λέγειν 
35 τὸ ἀνεπιδάνειστον. κωμῳδεῖ δὲ αὐτὸν Κρατῖνος [fr. 11] 

καὶ ὡς Φώκου γυναῖχα μοιχεύσαντα καὶ τρία τάλαντα 

δόντα εἰς τὸ μὴ πρνυϑῆναι. — 0 δὲ Μειδίας ὀρτυγοκό- 
πος ἦν, ὡς Πλάτων Περιάλγει [fr. 108. C. A. F.T 680 ΚΙ]. 

3 διμοιρίτης ὁ V | 8--Τ coni. (τριμοιρίτης δὲ — Ἣν 

δὲ) V | ef. sch. Dial. mer. IX 5 | 9 λεῖ V; λέγεται A | 10 à 
FA ἐπὶ ἂν. “Ψοητέον om. A | 16 Ἀρχιλόχοις om. V | 17 rei 
om. A I 18 ὡς A. “Ὥραις om. V || 21 καταχρεῶν. ϑρᾶττες οἱ A || 
29. 28 εἰς τὸ V | 36 xei(prius) om. A || 27 ἀργυροκόπος Δ || 
28 περὶ ἀλεγειῶν Δ 

6* 



8A 21. Scholia in Luciani ἴον. trag. 48— 523. 

καὶ περὶ τὰ ὕμοια δεινός" καὶ ὡς πονηρὸν δὲ καὶ κόβαλον 
καὶ τῶν δημοσίων νοσφιστὴν Φρύνιχος |fr. 41. C. A. F. 

I381K.] καὶ Πλάτων [cf. fr. 108] διαβάλλουσιν. — 0 δὲ 
Σαρδανάπαλος υἱὸς ἦν ᾿Δἀνακυνδαράξου τοῦ Μήδου καὶ 

βασιλεὺς ᾿Δσσυρίων τρυφῇ πεπραμένος καὶ γυναιξὶ τὸν 
πάντα βίον ἐκδαπανῶν᾽ διὸ καὶ ἐπὶ τούτου ἡ τῶν .AcGv- 
ρίων κατελύϑη ἀρχή. c- VA. Addit Δ: ὁ δὲ Φῶκος 

οὗτος μοιχαλίδα εἶχε γυναῖκα, ἐφ᾽ ἧ καὶ ἑάλω Καλλίας. «Ὁ 

49 τοίχου] τοῖχος λέγεται οὐ μόνον ἐπὶ οἴκου ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 
πλοίου. c FVQA 

50xe«rà* ῥοῦν προχωρεῖ κατὰ ῥοῦν φέρεται. ἐπὶ τῶν 
εὐπλοούντων ὃ λόγος. ὅτε πρὸς ῥεῦμα φερόμενοι τὸν ἴδιον 
πλοῦν ἀνύουσιν. c— FOVQA. Addunt CVQA: διότι δὲ 
ἀπὸ τοῦ πλοῦ τὸ παράδειγμα, διὰ τοῦτο καὶ νῦν τῷ πλησ- 

ίστιος ἐχρήσατο. ce 

51 ἱερὰν --- ἄγκυραν] ἄγκυρά ἐστιν ἐν τῇ νηὶ ἡ μεγίστη, ἣν 
καλοῦσιν ἱεράν. αὕτη δέ, ὅτε μέγας καταλάβῃ κίνδυνος, 

τελευταία βάλλεται. εἶπεν οὖν τοῦτο ὡς μέλλων τελευταῖον 

εἰπεῖν ἐπιχειρημάτων τὸ πάντων μέγιστον. c ΓΝΩΔ 

δ9 τυμβωρύχεϊ κτλ.] καλῶς πάνυ εἰσήγαγε τὸν Τιμοκλέα 
πρὸς ὕβρεις τραπέντα᾽ τοῦτο γὰρ ἔϑος τοῖς ἡττωμένοις: c 

ΥΓΩΔ 

53 κατατρυφῶντα] πάνυ ἐπὶ τῆς νίκης ἐπιγελῶντα. c F VQ 

σύρφαξ: ὑποκορισμὸς τοῦ συρφετοῦ. co ΟΥ̓Δ 
Ζωπύρου] τοῦ Δαρείου πολιορκοῦντος τὴν Βαβυλῶνα 

καὶ μὴ δυναμένου παραλαβεῖν αὐτὴν ὁ Ζώπυρος κόψας 

ἑαυτοῦ τὰ ὦτα καὶ τὴν ῥῖνα καὶ μαστιγώσας ἑαυτὸν προσ- 

1 καὶ — δεινός om. V | ὅμοια suspect. Ϊ 2 ὥδίτοε -- 
3 διαβάλλουσιν om. V || 11 κατὰ ῥοῦν φέρ. CV; om. A (lemma 
πλησίστιος) | 19 εὐπλ. τάττεται ὅτε C | 14 διὰ — 15 ἐχρήσατο 
VQA (πλησίστιον Vi πλησιστίω A); χρῶνται τοῦτο καὶ ἐπὶ ἕτέ- 
ρῶν πραγμάτων C I 16 τῇ om. A | rij μεγίστη codd.; cr. Iaco- 
bitz | 17 ὅταν AQ || 28 καταγελῶντα V || 24 ὅτι 6. ὑποκοριστικόν 
ἐστι τ. c. C | 25 cf. Herod. 3, 15484. 
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21—22. Scholia in Luciani ἴον. trag. 53, Gall. 1. 85 

ἤλϑε τοῖς Βαβυλωνίοις ὡς παρὰ Δαρείου ταῦτα παϑών. 
of δὲ νομίσαντες αὐτὸν ἀληϑῆ λέγειν κατεπίστευσαν αὐτῷ 

τὴν πόλιν. ὁ δὲ προέδωκε τῷ Δαρείῳ τὴν Βαβυλῶνα. καὶ 
διὰ τοῦτο ἰδὼν αὐτὸν ὁ Δαρεῖος εἶπεν “ἡβουλόμην σεσῳσ- 

, Ej M , b)! , - e€ , 

μένον ἔχειν τὸν Ζώπυρον ἢ μυρίας uot Βαβυλῶνας ὑπάρ- 

χειν΄. «ο ΓΥ͂ 
, - , L3 - ji a , , 

— ] Δαρείου τοῦ Μήδου Βαβυλῶνι τῇ πρὸς τὸν Εὐφράτην 
΄ - , 2555 , ' 2 

προσεδρεύοντος καὶ ἑλεῖν ταύτην δι΄ ἰσχυρότητα καὶ ἀσφά- 

λειαν μὴ δυναμένρυ Ζώπυρός τις ἀνὴρ τῶν ἐν τέλει 4α- 

i0 ρδίῳ προσελθὼν ἠξίου μαστιγώσαντα αὑτὸν καὶ λωβησά- 
μενον ὥτων ἀφαιρέσει καὶ ῥινὸς ἀφεῖναι πορευϑῆναι πρὸς 
Βαβυλῶνα τρόπον αὐτομόλου. οὕτως δὲ διαϑεμένου αὐτὸν 
Δαρείου ἀπήει φυγὰς δῆϑεν πρὸς τοὺς Βαβυλωνίους. οἵ 
δὲ τὸ ἀνήκεστον ἰδόντες τοῦ πάϑους ἐλπίσαντες ἀδιάλλακτα 

15 αὐτῷ τὰ πρὸς Ζαρεῖον ἔσεσϑαι καί τι καὶ δρᾶσαι τοῦτον 
ἀντάξιον τῆς τοιαύτης αἰκίας διανοηϑῆναι πιστόν τε ἡγή- 

σαντο ἑαυτοῖς Ζώπυρον καὶ ἐν τοῖς μάλιστα εὐεργέταις. καὶ 
Y , t , ' 1 , 2 , , 2 δὴ φέροντες αὑτούς τε καὶ τὴν πόλιν ἐνεχείρισαν Ζωπύρῳ 

ὃς uev ὀλίγον Ζαρείῳ ἕαυτὸν ἐνεχείρισεν αὐτῇ παραϑήκ c μετ᾽ ὀλίγον “Ιαρείς χείρ j παραϑήκῃ. 
80 ἐφ᾽ οἷς τοῦτο Ζαρείῳ ἀνεφωνήϑη τὸ “ἐβουλόμην Ζώπυρον φ᾽ ol. ϑείῳ ἀνεφωνήϑη τὸ ᾿ἐβουλόμη 9 

, M , - 9 , 

ἔχειν ἢ μυρίας Βαβυλῶνας sómogqxévev. c— A 

22, Ὄνειρος ἢ ̓ Αλεκτρυών. 

BE oss] ἀξύτονον. co [V 

üvzvoc*] Αἰήτης ὁ τῶν Κόλχων βασιλεὺς εἶχε δεθμα ue 

25 βάτου "idle καὶ τοῦτο δράκων παρεφύλαττεν ἄυπνος. 

[VOA, cf. 9 
— | εἰς τὸ αὐτό. τὸ χρυσόμαλλόν φησι δέρος. ὃ Φρίξου 

; sógoárn A | 18 φέροντες, φ incert.,, Δ; cogitavi de 
χαίροντες Il 21 ὅτι TO χρυσ. ὃ. τοῦ κριοῦ γέγονεν τοῦ διασώσαν- 
τος φρίξον τὸν ἀϑάμαντος παῖδα διὰ τῆς ϑαλάσσης. καὶ ὅτι 
τυϑέντος αὐτοῦ εἰς τὴν κολχίδα καὶ ἐκδαρέντος, ἐπεί, ὡς ὁ μῦϑος, 
χρυσόμαλλος ἦν, ἐδόϑη εἰς φυλακὴν ἀψύρτωι τῶι ἀδελφῶι μη- 
δείας κτλ. ναί. 942 | εἰς τὸ αὐτό om. Δ 
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uiv ἣν τοῦ AO9dpuevroc παιδὸς τοῦ παιδαγωγοῦ, ὃς Κριὸς 

ὠνόμαστο, δορά. τυϑέντος δὲ κατὰ τὴν Κολχίδα γῆν καὶ 

ἐκδαρέντος. καὶ ἐπεί. ὡς ὃ μῦϑος. χουσόμαλλον εἶχε τὸ 
δέρος. δεδόσϑαι εἰς φυλακὴν ὑπὸ δρακόντων φυλασσό- 

- A E er o- y ' M » 5 
μενον. ég 0 ὕστερον Ιάσων μετὰ τῶν ἄλλων gyovev- Ἐπ 

τῶν ἀποσταλεὶς ἐφ᾽ ὧτε κομίσασϑαι καὶ πρὸς τὸ ἴάρχγος 

ἀποκαταστῆσαι. εἶτα Μηδείας τῆς ϑυγατρὸς μὲν Αἰήτου 

τοῦ βασιλεύοντος τῶν τόπων ἀδελφῆς δὲ ᾿φψύρτου. ὃς 
ἐπεπίστευτο τὴν φυλακὴν τοῦ δέρους. διὰ τὸν πρὸς ᾿Ιάσονα 

αὐτῆς ἔρωτα δόλῳ μὲν τὸν. πατέρα. μετελϑούσης, ἄψυρτον 10 

δὲ τὸν ἀδελφὸν ἀποκτεινάσης καὶ οὕτως συνεργησάσης 

᾿Ιάσονι αὐτό τε τὸ δέρος Ap ϑῆῦδα καὶ πρὸς τὸ "Apyog δια- 
du du. co VA. Addit A: ἡ ἱστορία παρ᾽ ᾿Ἵπολλωνίῳ 
ἐν ᾿Αργοναυτικοῖξ. eo 

νῦν γάρ μοι πράγματα" κτλ.] ἐὰν ϑελήσω., φησίν. κρα- 15 

τῆσαί σε νῦν, δυσχερανῶ᾽ πηδῶν γὰρ ἐν τῇ σκοτίᾳ δύνῃ 

διαφυγεῖν. c ΓΥΩ 
φϑάνων] ἀντὶ τοῦ sonde Ron c A 
πρὸ ὁδοῦ ἔσῃ: τὸ ἐν τῇ συνηϑείᾳ “προκόψας ἔσῃ. ἐν τῷ 
ἔργῳ τοῦ τροφὴν ὠνήσασϑαι πεπορικὼς ἑαυτῷ᾽. c VFoA. 20 

Addunt V et (cf. ann.) A: τοῦτο δὲ τὸ πρὸ ὁδοῦ παροι- 
μιῶδές ἐστι λεγόμενον ἐπὶ τῶν ὥσπερ τι προτέλειον ἐκτε- 

λουμένων τῶν μετὰ ταῦτα γινομένων, συμβαλλόμενον μέντοι 
τοῖς μετὰ ταῦτα. εἰ καὶ κατὰ πάρεργον, ὥσπερ καὶ εἰ, οἷς 
ὁδεύειν πρόκειται. ἐπιτελεσϑείη τι τῶν συνενεγκεῖν ἐχόντων 530 
τι τῇ ὁδῷ παρ᾽ ὃ καὶ πρὸ ὁδοῦ εἴρηται. ὁ δὲ νοῦς πρὸ 

1 cf. schol. in Apollon. Argon.1,256 cet. | 2 γῆν om. A | 4 fort. 
δράκοντος || 6.9.12 sig V ἽἼ 8 τῶν τόπων βασιλεύοντος Δ A, 
19. 13 ἀνασωϑῆναι A | 19 V in textu ἕν᾽ ἐσϑίης τὰ ἄλφιτα" : 
in mg. ye πρὸ ὁδοῦ ἔσηι τοῦ (Lue. vulg. τοῦτο) ἐς τὰ ἄλφιτα 
πεπονηχώς: — ium schol. τὸ ἐν τῆ xc. || 20 τούτω τροφὴν φ | 
haec vix sana || 21 in A post ἑαυτῷ legitur ἢ ἀντὶ τοῦ πρὸ 
τοῦ (26) — (p. 87, 2) ἐχπορίσει. Aliud schol. in Δ est: τὸ πρὸ 
ὁδοῦ (21) — (26) εἔρηται, (p. 87,3) Πλάτων — (4) ἴωμεν | 22 ιπρω- 
τόλειον pessum VA: cr.Tacobitz | 26 καὶ τὸ πρὸ A | 
26 ὁ δὲ — p.87, 2 ἐχπορίσοι etiam in qp 
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τοῦ ὀφειλομένου ἔργου ἔσῃ τοῦτο κατὰ πάρεργον πεπονη- 

X09, 0 σοι τυχὸν τὴν ἀναγκαίαν τροφὴν ἐκπορίσοι᾽. καὶ 

Πλάτων ἐν Συμποσίῳ [1174 Ὁ} "cóv τε δύ᾽ ἐρχομένω πρὸ 
ὁδοῦ βουλευσόμεϑα. ὅτι ἐροῦμεν. ἀλλ᾽ ἴωμεν". c 

5 ἀνεγρόμενος ἢ] ἀνεγειρόμενος. -«α V 
Ζεῦ τεράστιε"] εἰώϑεσαν οἵ ἀρχαῖοι ἀπὸ τῶν πραγμάτων 
τὸν Δία καλεῖν, οἷον δεχόμενοι ξένον ἐκάλουν Δία ξένιον. 
οὕτω καὶ ἐνταῦϑα καλεῖ τὸν Δία τεράστιον τὸν ἀποδιώ- 

κοντὰ τὰ τέρατα. τέρας δὲ λέγει τὸ ἀνθρωπίνῃ φωνῇ 
10 τὸν ἀλεκτρυόνα χρήσασϑαι. co [VA 

ἀλεξίκακε: ὃ ἀποδιώκων τὰ κακά. «οΓΟΔ. Addunt ΓΔ: 

ἀλεξίκακος δὲ ὃ Ἡρακλῆς ὡς πολλὰ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ 

-κακῶν ἰασάμενος. ce 

ἀποτρόπαιον] ὃ ἀποτρέπεταί τις. «- V VA 
15 Δργοῦς τρόπις] τὰ κατὰ τοῦ πλοίου. "Apoyo δὲ ἐστι τὸ 

πλοῖον. ἐν ᾧ ᾿Ιάσων ἔπλευσεν" τούτου δέ, ὡς λέγουσιν, 
ἣ τρόπις ἐλάλει. «ο ΓΝΔ, οἷ φ 

φηγὸς ἐν Δωδώνῃ] μαντεῖον λέγουσι τοῦ Διὸς ἐν 4ω- 
δώνῃ, ὕπου φηγὸς ἤτοι δρῦς, εἰς ἣν ἐμαντεύοντο. c [VA 

0 ἑρπούσας ἢ] παρ᾽ Ὁμήρῳ [um 395] ταῦτα ἐπὶ τῶν Ἡλίου : 
βοῶν ἐν Ὀδυσσείᾳ, οὺς οἵ ἑταῖροι τοῦ Ὀδυσσέως σφάξαν-. 

veg ἐϑοινῶντο. co Δ 

οὐ χαλεπῶς] οὐ δυσχερῶς. -οα VV 
ἐχεμυϑήσειν] σιωπήσειν. φυλάξαι τὸ possi. az ΓΥΔ 

35 ὡς ᾿Δλεκτρυών TiG καλ.] κατὰ κοινοῦ τὸ ὥς, ἵν᾽ 1 οὕτως 8 

ἱκαὶ ὡς ξυμπίνοι καὶ ὡς ξυγκωμάζοι καὶ ὡς κοινωνοίη 

τῶν ἐρωτικῶν᾽. c AVO 
, ἀπίοι παρὰ τὴν ᾿Αφροδίτην κτλ.] λέγεται, ὅτι ἡ ᾽άφρο- 

1 ἔση ἐν τούτω Δ] 2 ἐκπορίσει A| 2.3 καὶ et ἐν om. A | 
3 ἐρχομένων Y | 3—4 πρὸ ὃ τοῦ Hom. Καὶ 234 | 6 εἰώϑα- 
σιν VA || 9 τὸ A; τῶ ΓΥ͂ || 56}. 1ὅ et 18 coni. V | 15 τὸ κατώ- 
τατον Vat.1325 | 19 ἤτον A; ἐστιν ΓΥ͂ || 24 φυλάξειν Δ || sch. 25 
et 28 coni. (ordine inverso) VO 
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δίτη τὸν “Ἥφαιστον εἶχεν ἄνδρα καὶ ὃ "Apc ταύτην ἐμοί- 
χευεν. c» FVOQA 

λαϑόντα"] ἀγνοηϑέντα. —— TV 
οὐδὲν" ὄφελος} τὸ ἕξῆς᾽ καίτοι οὐδὲν ὄφελος τί γὰρ 
μετὰ τὸ γενέσϑαι τὴν προδοσίαν. εἰ βοᾶτε, ὄφελος: co AV 

4 ἐκτράπεξον"] ἔξω τῆς τραπέζης. c T VA 
Εὔφορβος] οὗτος εἷς ἦν τῶν Τρώων, ὅστις καὶ πρῶτος 

δόρατι τὸν Πάτροκλον ἔπληξεν. «ο I[VOQA 

Μνησάρχου παῖ] Μνήσαρχος πατὴρ ἦν Πυϑαγύρου. 

καλῶς οὖν παίζων Μνησάρχου παῖδα τὸν ᾿Δ4λεκτρυόνα ἐκά- 

λεσεν. co ΓΥΦΟΩΔ 

ἀντὶ δὲ Σαμίου Ταναγραῖος) Σάμος νῆσος ἦν, ὅϑεν 
ὁ Πυϑαγόρας. Τάναγρα δὲ πόλις Βοιωτίας, ὅϑεν ὁ Μίκυλ- 
λος. c- ΓΥΦΟΩΔ 

Ταναγραῖος ἢ] γράφεται Ταναγρικός. ἐν Τανάγρα τὰ τῆς 

ὑποϑέσεως. ἡ δὲ Τάναγρα πόλις Βοιωτική. co Δ 

οὐδὲν μελλήσας] οὐκ ἀναμείνας. «ο ΓΥ͂ 

Πυϑαγόρειόν ἐστι τοῦτο τὸ δόγμα ἴσον τὸ φαγεῖν κυά- 
μους τῷ φαγεῖν τὴν κεφαλὴν τοῦ πατρός᾽. c- [VA 

δ οὐκ ἀπόρρητος] οὐκ ἀπηγορευμένη. c ATV 
οὐκ οἶδα, ὁπότερον ἂν ἑλοίμην] καλῶς γε σὺ ποιῶν" 
ἄμφω γὰρ τερατώδη καὶ εἰς φάσμα ψιλὸν ἀποτελοῦντα. c» Δ 

ἀναπεμπάξῃ"]} τὰ προϑεωρηϑέντα ἀναμιμνήσκῃ. c- VVOA 

6 δεινόν] μέγαν. ϑαυμαστόν. c ΓΥ͂ 
ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμέναϊ ἤδη πηδᾷ) Φάυλλός τις ἐγένετο. 
ὅστις ἐπήδα πολλά. τῶν οὖν πρὸ αὐτοῦ σκαπτόντων πεν- 
τήκοντα πόδας καὶ τούτους πηδώντων ὃ Φάυλλος ὑπὲρ 

τοὺς ν΄ πάνυ ἐπήδησεν. ἐκράτησεν οὖν ἡ παροιμία ἐπὶ 

4 καί τι V; Ἄρει Fritzsche ex Luc. | 12 ἦν ΓΥ͂; ἐστιν OA || 
sch. 17 cum 12 coni. l'V | 18 cf. sch. Dial. mort. VI 3 | 28 ἀνα- 
μιμνήσκει F V. || 24 μέγα F || 28 πάνυ codd.; fort. πέντε, cf. 
Suid. (s. v. ὑπὲρ τὰ £6x.) πέντ᾽ ἐπὶ πεντήκοντα πόδας πήδησε 
Φάυλλος 1 

τ QV 

οι 

0 
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τῶν ὑπὲρ τὸ ὡρισμένον τι ποιούντων “ὑπὲρ τὰ ἐσκαμ- 
μένα πηδᾶν᾽. c ΓΥΦΩΔ 

μελιχρός] ἡδύς. «α TV 
ἀποψήσῃ] ἀπομάξῃ. c FVO 

5 ἐλεφαντίνων] λέγει Ὅμηρος [τ 562] διὰ μὲν τῶν ἐλε- 
φαντίνων πυλῶν τοὺς ψευδεῖς ὀνείρους ἔρχεσθαι. διὰ δὲ 
τῶν κερατίνων τοὺς ἀληϑεῖς. c- VI 

τυφλός] ἱστοροῦσιν Ὅμηρον o£ μὲν καὶ ἀπὸ γενεᾶς τυφλὸν 
καὶ τὸ σύμπτωμα ὄνομα τούτῳ γενέσϑαι ὁμήρους καλούν- 

10 τῶν Zíogiéov τοὺς τυφλούς. Ἡρόδοτος [c.3 et 18, Biogr., 

ed. Westermann, p. 3 et 6] μέντοι τὸν Ὁμήρου γράφων 
βίον οὐκ ἀπὸ γενέσεως τυφλὸν αὐτὸν ἱστορεῖ, ἀλλὰ πολλὴν 

ἀλώμενον γῆν ἱστορίας χάριν γενέσϑαι κατὰ τὴν ᾿Αττικὴν 

κἀκεῖ νοσήσαντα χαλεπῶς ὑπὸ τῆς νόσου τὴν ὄψιν ἀπο- 
i5 βαλεῖν. -«.ΟΦΟΩΔ. Addit C: οἵ δὲ Βαβυλώνιον λέ- 

γουσιν αὐτὸν καὶ ὁμηρεύσαντα ἤγουν πρεσβεύσαντα πρὸς 
᾿4ϑηναίους οὕτω κληϑῆναι. «Ὁ 

Μίδα] λέγεται, ὅτι Μίδας πάνυ ὧν φιλόχρυσος ηὔξατο 
πᾶν πρᾶγμα, οὗ ἂν ἅψηται, χρυσοῦν γίνεσϑαι. φασὶ δέ, 

30 ὅτι χαὶ ἀπὸ τούτου ἀπέθανεν" καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ τροφή. ἧς 

ἥπτετο. χρυσῆ ἐγίγνετο. co ΓΥΦΟΩ 

πολύ: χυδαῖον γὰρ τὸ πολύ. «ο VA 
ἄριστον" μὲν ὕδωρ κτλ.] ἡ σύνταξις οὕτως ἄριστον μὲν 
T0 ὕδωρ. ὁ δὲ χρυσὸς καϑάπερ τὸ πῦρ ἐν νυκτὶ διαπρέπει, 

86 κατὰ τὴν ἐξοχὴν τοῦ πλούτου. c- ΓΥΦΟΩΔ 

ἙΕῤκπκράτης] οὗτος 0 Εὐκράτης παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις ἦν πλού- 
σιος. c» FVp A 

ὑποβεβρεγμένος] ἀντὶ τοῦ μεϑύων. c— VA 
σὺν τριβακῷ;] ἐν πενιχρῷ. «ΟΥ̓ 

2 πηδᾶ VA | 10 αἰολέων Vat. 942 (Κυμαῖοι Pseudo- 
Herod. 1. 1.) 12 αὐτὸν C; om. cet.|| 13 ἐς Κολοφῶνα Pseudo- 
Herod. | 14 κἀκεῖνον V || 15 cf. Luc. Ver. hist. II 20 | 18 λέγε- 
ται ὁ codd. | εὔξασϑαι O || 19 Gr τί Γ 
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ἠπίαλον"] ῥῖγος πρὸ πυρετοῦ. c [VOQA. Addit A: T PA 9 9 
ἢ ῥῖγος συνημμένον πυρετῷ. c- 

ἔφεδρος] ἡνίκα δύο παλαίουσιν ἀϑληταί. κάϑηταί τις 
5. 2 2 , - M - ' e - 

ἔξωϑεν ἄλλος ὀφείλων τῷ νιπῶντι παλῆσαι. καὶ ὁ τοιοῦτος 

καλεῖται ἔφεδρος ἀντὶ τοῦ ἡττωμένου εἰσερχόμενος. ce 

ΓΥΦΩΔ. Addit Δ: μεταφορικὴ οὖν ἐνταῦϑα ἡ λέξις. «ὦ 
στοιχεῖον ἐνταῦϑα λέγει τὴν τοῦ ἡλίου σκιάν᾽ εἰώϑεσαν 

γὰρ ὁρίζειν, ἡνίκα τυχὸν 1) σκιὰ γένηται πεντάπους., συνελ- 

ϑεῖν. «οΓΟΥΦΩΔ 
ὑποσάπουν τὸ στοιχεῖον: οὕτως εἰώϑεσαν οἵ παλαιοὶ 

καλεῖν τὸν ἥλιον ἢ τὴν Gxi&v τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου. «οΔΟΥΦ. 
Addunt ΚΥΦΔ: τοιοῦτο δὲ τὸ λεγόμενον, ὕπως βραδὺς κατὰ 
τὴν κίνησιν ὃ ἥλιος᾽ of γὰρ ἐπισπεύδοντές τινι καὶ τὸ 

βοαχύτατον τῆς ὥρας μακρὸν καὶ ἀπέραντον ἡγοῦνται. c 

10 xovoiÀv*] καρῆναι δεόμενος. c ΓΥΩΔ 
ἐπερειδομένῳ] ἐπανακλινομένῳ. c ΓΥ͂ ρειδομένς μένῳ. 

, , , 5 * E *, , 

11 μάτην λύκος χανών] παροιμία ἐπὶ τῶν ἐλπιζόντων τι 

καὶ παρ᾽ ἐλπίδας πραττόντων. -- ΓΥΦΔ 
19 πότος παροξυτόνως μὲν σημαίνει τὸ συμπόσιον, ὀξυτόνως 

δὲ αὐτὸ τὸ πόμα καὶ τὸ πίνειν δηλοῖ. c— A 
, E , , , , e oy , φιλοτησίας] φιλοτησίαν προπίνειν ἐστίν, ἡνίκα τις ἐν 

ἀρίστῳ ἀπὸ τῆς δοϑείσης αὐτῷ φιάλης πιὼν μέρος τὸ λοιπὸν 

παράσχῃ φίλῳ καὶ τὴν φιάλην χαρισάμενος. c- ΓΥ̓ΦΩΔ 

18 τῆς ᾿Ζργολικῆς ἐκείνης μείρακος] τῆς Δανάης τοῦ 

"Axgiatov. co VQ 
"AxgiGíov*] ὁ "4xoíciog βασιλεὺς Ov τοῦ "Aoyovg ἔλαβε 

χρησμόν. ὅτι ὃ γενόμενος ἀπὸ τῆς ϑυγατρὸς αὐτοῦ Ζανάης 

φονεύσει αὐτόν. καὶ διὰ τοῦτο φοβηϑεὶς ἀπέκλεισεν αὐτὴν 

4 παλαῖσαι A; παλέσαι V || sch. 7 et 10 coni. (οὕτως δὲ) 

CV | 7 ἐνταῦϑα om. C | * καὶ τὴν C | εἰώϑασι CV || 10 cf. 
sch. Cron. 17 | εἰώϑασιν C | 12 τοῦτο Δ || 18 ἐλπ. ἀποτυγχανόν- 
zov V || 19 πότος Luc. (cf. Ammon. De diff. 5. v. πότος); πότον A || 
21 cf. sch. De merc. cond. 16 || sch. 24. 26 coni. V (ὁ δὲ) | 28 go- 
νεύει ΓΩ (cf. p. 55, 8 ann. ἐκβάλλει) 

m Fer co dli αλλ t 

15 

20 
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£v χαλκῷ οἴκῳ. καὶ ὃ Ζεὺς ἐρασϑεὶς αὐτῆς μετεβλήϑη 

εἰς χρυσὸν καὶ ἔφϑειρεν αὐτὴν εἰσελϑὼν διὰ τοῦ δώμα- 
rog. c» ΓΥΦΩΔ 

ἔτνος ἢ] πισσάριον. -— ATV 14 
τοῖς Κρονίοις"] ἐν τῇ ξορτῇ τοῦ Κρόνου. —- ὙΓΦΟΩΔ 

τόμους] τμήματα. ^ ΓΥ̓ΦΟΩ 
ἀλλᾶντος ἢ] λοκανίκου. «ο ΓΥ͂ΦΔ 
ἁλουργῆ] πορφυρᾶ. — Γύφοῷ 

ὑσγινοβαφῆ") ὕσγινόν ἐστιν ἄνϑος ἐοικὸς ὑακίνϑῳ βαϑύ- 
19 τερον. «ο ΓΟΥΦΩΔ. Addunt ΟΥ̓ΦΩΔ: ἴσως δὲ τὰ ἀπὸ 

χοιρείων αἱμάτων βαπτόμενα. c- 

σι 

τοῖς πολλοῖς] πολλοὺς πλειστάκις καλοῦσι τοὺς μὴ φρο- 15 

νίμους ἀλλὰ ἀνοήτους. c- Δ 

ἄοικος ἑστώς] πρὸ τούτου. φησίν. εἰς τὸ σῶμα τοῦ Πυ- 17 

i$ ϑαγόρου ἐπλανώμην οἶκον ξητῶν. 0 ἐστι σῶμα. ἕως ὅτε 
ἹΜνήσαρχος ὃ πατὴρ ὃ ἐμὸς ἔχτισέ μοι οἶκον. τουτέστιν 
ἔσπειρέ με. c ΓΥΩΔ 

ὦ rív*] ὦ ἕταῖρε. «ο FT VQ 

ο΄ -- ] σημαίνει τὸ ἕταῖρε καὶ γίνεται παρὰ τὸ ἔτης. 0 ση- 

30 μαίνει τὸν συγγενῆ, ᾿᾿κασίγνητοί τε ἔται τε [Hom. II 456]. 
ἐξ αὐτοῦ γίνεται ἐτητάν, ὡς μέγιστος μεγιστάν. καὶ ἐν 

συγκοπῇ ἐτάν καὶ κλητικῶς ὦ ἐτάν καὶ ἀποβολῇ τοῦ ε (à) 
, τάν. co A 

ἐν Βάκτροις] χώρα Περσική. c- VV 

45 Αἴαντα κτλ.] ὅρα. οἷά φησιν, εἰ καὶ ὡς περισύρων τὰ 
τοῦ Ὁμήρου καὶ ἐν σχήματι παιδιᾶς. ἀλλ᾽ ὅμως ἐναντία 

τοῖς ἐκείνῳ συγγραφεῖσι καὶ παραδοϑεῖσιν ἡμῖν καὶ μά- 

λιστα περὶ τῆς Τροίας. ὅτι πρῴην ὑφ᾽ Ἡρακλέους κατε- 
σχέϑη 5 Τροία. —- φ 

sch. 5. 6.7 coni. Vo || 7 λοκάνικα V; λουκανικοῦ Laur. 32,13 || 
9 ἐοικὸς om. C | 9. 10 βαρύτερον C; ἀλλὰ τούτου βαϑύτερον A; 
fort. βαϑύτερον δέ | 9—11 in A ordo inversus (ἴσως τὰ — βαπ- 
τόμενα. ἄλλως" ὕσγινον xvÀ.)| 14 Gotxos, κητος sup. m 2, Γ text. 
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πόϑεν" yàp πολέμιος Ov] ὃ γὰρ Εὔφορβος τῶν Τρώων. 
ὁ δὲ ᾿Δχιλλεὺς τῶν “Ελλήνων. c AF VQ 

σοφιστής] καϑόλου σοφιστὰς ἐκάλουν τοὺς ἀπατῶντας διὰ 

τῶν λόγων. c- ΓΦΩΔ 
οὐδὲν ὑγιὲς κτλ.] ὡραῖον. «ο ΓΥ͂ 
καταγελᾷς μου καὶ σὺ ἐν τῷ μέρει κτλ.}] κἂν εἰς μέρος, 

φησί. καταγελάσω Gov, ὅσον κατεγέλασα Κροτωνιατῶν καὶ 
τῶν ἄλλων. c— ΓΥΦΩΔ 

ὁ Τειρεσίας. ὡς λέγουσιν, εἶδε τὴν ᾿Αϑηνᾶν λουομένην. 
κἀκείνη ὀργισϑεῖσα μετέβαλεν αὐτὸν εἰς γυναῖκα. c- ΓΟΥΔ 

ὁ Καινεὺς πρότερον. ὥς φασιν. γυνὴ ἦν. ἠράσϑη ταύτης 
ὁ Ποσειδῶν. ἡ δὲ οὐκ ἄλλως ἔφη συγγίνεσθαι αὐτῷ. εἰ μὴ 

ὀμόσῃ αὐτῇ πρότερον ποιήσειν. ὃ βούλεται. ὀμόσαντος δὲ 
τοῦ Ποσειδῶνος εἶπεν ὅτι “ἄνδρα μὲ ποίησον. ὃ δὲ διὰ 
τὸν ὕρκον ποιήσας οὐκ ἠἡδυνήϑη συγγενέσϑαι. co ΓΟΥΦΩΔ 

— [ λέγεται τὸν Καινέα ἐκ γυναικὸς εἰς ἄνδρα μεταβαλλό- 

μενον καὶ γενναιότατον γενέσϑαι. ὑπὸ Κενταύρων ys μὴν 
ὀλέσϑαι ἐλάταις ἀλοώμενον. co φΦΩΔ. Addit Δ: ὥς 

φησιν ᾿Απολλώνιος ἐν ᾿Δργοναυτικοῖς [1. 59]. — 
Τειρεσίᾳ] ἠμφισβήτησαν ἀλλήλοις ὃ Ζεὺς καὶ ἡ Ἥρα. 
τίς τῆς λαγνείας μᾶλλον ὀρέγεται, ἀνὴρ ἢ γυνή. καὶ ἔλαβον 
δικαστὴν τὸν Τειρεσίαν ὡς ἔμπειρον ὄντα τῶν δύο. ὃ δὲ 
ἔφη. ὡς ἐνναπλάσιον ἡ γυνὴ τοῦ ἀνδρὸς ὀρέγεται" καὶ 
ὀργισϑεῖσθα ἡ Ἥρα ἐτύφλωσεν αὐτόν. c ΓΟΥΦΩΔ. 
Addit Δ: ὁ δὲ Ζεὺς παρεμυϑήσατο τῇ μαντικῇ. c 

συνενεγκοῦσαν"]) ἐπὶ συμφέροντι γενομένην. c- FVpOQ 

6 σὺ ἐν τῶ μέρει in ras. m2 [ text. | xav VA; x* ΓΩ; xoi 
Ox. Canon. 41 Q | ex V | μέρος A; μέρους V; μεροὺς [ | 7 κατα- 
γελῶ Φ | καὶ οὐχ ὅσον Fritzsche | κατεγέλασας codd.; cr. Fritzsche 
ex 'cod.? | 9 cf. sch. Dial. mer. V 4 || 10 μετέβαλλεν V | 11 καὶ 
ἠράσϑη CA || 19 συγγενέσϑαι OA | 18 αὐτῇ CV; αὐτὸν FA | 
sch. 11. 16 coni. V, cf. Bachmann, Anecd. Paris. I1 364, 8; sch. 11 
(ἄλλως. ὁ καινεὺς κτλ) post sch. 16 A | 17—18 ὑπὸ et ys — 
ἀλοώμενον om. A | sch. 20 et 26 ordine inverso (ἠἡμφισβήτησαν 
γὰρ κτλ.) coni. V | 22 τὸν om. C 

25 
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29. Scholia in Luciani Gall. 20—923. 93 

Ziocxógo*] καὶ τοῦτο ϑαυμαστικῶς ἀναφωνεῖ. τοὺς ΖΔιθσ- 
, M , c - - € "^ M 

κόρους δὲ παραλαμβάνει cg σωτῆρας δῆϑεν. ὡς ἂν μὴ 

τῇ μεταβολῇ τῶν βίων ναυάγιον ὑποσταῖεν ὡς of ἀπὸ γῆς 

πρὸς τὴν ϑάλασσαν μεταποιούμενοι. co VOQA 
ποτνιωμένου] ὀδυρομένου. -ο ΓΥ͂ 

20 

οἰσυίνην ] οἰσυίνη ἣ ἐκ λύγων ἀρχαιοτρόπως πεπλεγμένη, 91 
ὁποῖα ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ ἐξ Αἰγύπτου κομίζεται κοιτίδια τοιαύτης 

ἐργασίας. c Δ 

— ] τὴν ἀπὸ τῆς οἰσύας. οἰσύα δέ ἐστιν ἀκανθώδης βο- 

τάνη, ἀφ᾽ ἧς πλέκουσι τὰ σχοινία. c ΓΥΦΩΔ 
πονοῦσιν] κατασκευάζουσιν. c ATVoQ9 

κατεχαλάξησας] κατέχεας. c AT Vo 

διαπυκτεύων: ἀντὶ τοῦ διασκοπούμενος καὶ ἐξακριβῶν᾽ 
ἐπεὶ καὶ οἵ πύκται περὶ πολλοῦ ποιοῦνται τὴν πρὸς τὸν 
ἀνταγωνιστὴν βολὴν κατακαίριον ποιῆσαι ἀλλὰ μὴ μάτην 

μηδὲ πρὸς ἀέρα δέρειν τὴν πυγμὴν πέμψαντα. co CVDQA 
σαπέρδην ] εἶδός τι ἁλιστοῦ. of δὲ τὸν Πόντον οἰκοῦντες 
τὸν κορακῖνον ἰχϑύν. c ΓΟΦ, cf. Δ 

— ] εὐτελὲς βοῶμα ἀπὸ ἰχϑύων μικρῶν τεταριχευμένων. οἷα 

νῦν τὰ ἀπὸ τῶν ἀφύων ἤτοι ἐγγραύλεων ἢ τῶν σαύρων 
διειομένα καλάμοις πτύχια. ἔνιοι δὲ σαπέρδην εἰρήκασι 

τὸ £X συὸς τάριχος. ὃ νῦν γόνδην Παφλαγόνες φασὶ καὶ 
χρῶνται. c VQ, cf. Δ 

μαινίδας"] τὴν καλουμένην μαινομένην. -ο FV 

ἄϑλιοι τί τῶν κακῶν κτλ.] ὡραῖον. «ο V 
νοτίξεσϑαι") βρέχεσϑαι. «ο ΓΔ 
ἐπιεικεῖς) τὸ ἐπιεικές τρία δηλοῖ, τὸ τὸν τρόπον ἀγαϑόν, 
ὡς ὅταν λέγωμεν ᾿ἐπιεικὴς ἄνϑρωπος΄. καὶ τὸ σύμμετρον, 

3 ὑποσταίη Solanus || 4 εἰς τὴν V || 6 cf. sch. De hist. 
eonsc. 23 | 9 τὴν M; τῆς ΓΦΔ; τοῖς V | οἰσυίας οἰσυῖα Γ᾿ 
cf. sch. Dial deor. XIT 2. | 13 σκοπούμενος καὶ ἐχσοβῶν Δ I 
11 ὅτι μαινίδας εἶδός τι ἁλιστοῦ ἔλεγον, oi κτλ. C || 18 καρκῖνον 
ΓΦΔ; cf. sch. Dial. mer. 14, 2. De hist. consc. 56 | 21 οἱ δὲ 
ἀκριβέστερο: A || ?2 ἱόνδην Etym. | sch. 19 et 24 coni. V (μαινὶς 
δὲ καὶ αὐτὸ εἶδός τι τὴν καλουμένην μαινομένην) 

3 
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ὡς ὅταν λέγωμεν ὅτι ᾿ἐπιεικῶς 00s Ci ἀντὶ τοῦ συμμέ- 

τρῶς. καὶ τὸ πάνυ. ὡς ἐν τοῖς Ὀλυνϑιακοῖς ὃ 4Δημοσϑέ- 
νης [14] “οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς τοῦϑ᾽ 0 δυσμαχώτατόν 
ἐστιν ἀντὶ τοῦ πάνυ δυσμαχώτατον. co Δ 

Κροῖσος περιτετιλμένος " τὰ πτερά] ἀντὶ τοῦ καταλυ- 
ϑεὶς ἀπὸ τῆς βασιλείας. νικήσας δὲ αὐτὸν 0 Κῦρος ἠϑέλη- 

σεν αὐτὸν καῦσαι καὶ μετὰ ταῦτα ἐλεήσας ἔσωσεν. c» ΓΥΦΩΔ 

τραγῳδία] ἐπειδὴ τὰ ἐν τῇ τραγῳδίᾳ κομπά ἐστιν, εἰκό- 
τῶς τραγῳδίαν τὸν ἑξαυτοῦ κόμπον ἐκάλεσεν. co ATV 

ἐφεστρίδα"] τὸ φορούμενον ἔξωϑεν ἱμάτιον. «ο FVQA 
Φειδίας" κτλ. οὗτοι ἀγαλματοποιοὶ ἦσαν. c VF 
οὐδέπω — γόμφους" κτλ.) τουτέστιν οὔπω ἡμῖν εἶπας 
τὴν οὖσαν ἔνδον τῆς ἀρχῆς συμφοράν. c ΓΥΦΩΔ 

Πέρσην κτλ.}] ᾿Δρταξέρξου Περσῶν βασιλεύοντος Κῦρος 
ὁ ἀδελφὸς τὴν βασιλείαν ἀποσπάσαι βουλόμενος διὰ 
Κλεάρχου πολὺ συνῆξε στρατόπεδον. «- [VA 

ξενολογῶν] ξένους στρατιώτας συνάγων. «α FVoQ 

πρὸς οὖς --- κοινολογούμενος ἢ] ἰδίᾳ ἀνακοινούμενος. c- 
[Vo 

ἄλλον Παρμενίων" ἐπαινούμενος] τὸν Φίλιππον λέγει" 

τούτου γὰρ στρατηγὸς ὧν ὃ Παρμενίων πάνυ ηὐδοκίμει. c- 

ΓΥφΩΔ 
Περδίκκαν Πτολεμαῖος καὶ Πτολεμαῖον Σέλευκος] 
οὗτοι of τρεῖς διάδοχοι ἦσαν ᾿4λεξάνδρου, καὶ ὃ μὲν Περ- 

δίκκας συνδιῴκει ᾿Δριδαίῳ τῷ βασιλεύοντι μετ᾽ ᾿4λεξάνδρου 

ἀσϑενεῖ ὄντι τὴν βασιλείαν, ὃ δὲ Πτολεμαῖος ἦρχεν Αἰγύπ- 
του καὶ Σέλευκος τῶν περὶ Βαβυλῶνα τύπων, ὡς ἱστορεῖ 
Δέξιππος |F. H. G. HI p. 668 Müller]. «ο l'VQA 

ἁμάρτοι τῆς τομῆς κτλ.] τὸ £g" τῆς ἐπ᾽ εὐϑὺ τομῆς. c- V 
προσκρούσας] πενεμβατήσας. c TV 

10 παρὰ τοῖς βασιλεῦσι post ἱμάτιον add. sch. Dial. 
mort. XX 4 | 11 ἦσαν ἄριστοι sch. lov. trag. 7 || 16 πολὺν 
[V | sch. 17 et 18 coni. (καὶ ἰδίᾳ) V« || £0 Φιλίππου Solanus | 
925 ἀλέξανδρον A (at cf. sch. Iov. trag. 18 cet.) | 30 et p.95,1 κεν- 

15 
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22—23. Scholia in Luciani Gall. 26—33, Prometh. 1. 95 

énBéóov*] κοϑόρνων. —- V 
ταῖς φυσικαῖς ἐπιϑυμίαις) πάνυ καταλλήλως τοῖς φυ- 21 
σικοῖς τῶν ἕῴων ἤϑεσι τὰ τῶν ἀνθρώπων ἐπιτηδεύματα 
ἤρμοσε. τῷ πρὸς τὰς ϑηλείας πλεονεχτικῷ τοῦ ἵππου τὸ 

5 τοῦ τελώνου. ἄπληστον. τῇ τῶν βατράχων φλυαρίᾳ τὸ συκο- 

φαντικόν. τῷ κωτίλῳ τῶν κολοιῶν καὶ ϑορυβώδει τὸ σοφι- 
4 4 

, - - - , ' ' e - 

στικόν, TQ δηκτικῷ τῶν κωνώπων καὶ παντὸς οὑτινοσοῦν 
€ * , - ji ? , a , - 

προσαπτικῷ τὸ μαγειρικόν, τῷ πρὸς ὀχείαν ἑτοίμῳ τοῦ 
ἀλεκτρυόνος τὸ τῆς κιναιδίας ἀκόλαστον. «οὙΩΔ 

10 Τίβιος ] oixézov ὄνομα. «ο ATVQ 99 
τάριχος] ἁλιστόν. —— ΓΔ 

ἐλλόβιον"]} ἐνώτιον τὸ ἐν τῷ λοβῷ. ὅ ἐστε τῷ τοῦ ὠτὸς 
ἄκρῳ. βαλλόμενον. c- ΓΥΩΔ 

σπαϑῶσι")] μετὰ τρυφῆς δαπανῶσιν. «- VVQA 

τὸ περίειμι"] περιελεύσομαι. c Δ 
- , 2 * , we i] ' , 

cíAgmv*] ζωύφιον ἐοικὸς κανϑάρῳ. λέγεται δὲ καὶ τίλφη. - 81 

FVpA 
2 “ὃ - , 2 ' , , 2 - er 

ἐμπέδα"] ξωύφιον ἐοικὸς κώνωπι γινόμενον £v τοῖς ὕδασιν.“ 

] [VoA. Addit A: of δὲ ἐμπίδα τὴν νυκτερίδα φασίν. «Ὁ 
d 9 , E , 1 ' » x LM 3: x E -- . 20 &végye*] ἰδοὺ καὶ αὐτὸς Gvéoysv ἐπὶ τοῦ παϑητικοῦ εἶπεν" 89 

καὶ ποῦ σοι νῦν ἡ ἐθελακρίβεια. ἡ σολοικίξειν ἀπηυϑα- 
᾿ δίξζου τὸν κακοδαίμονα σοφιστήν [Soloec. c. 8]: —— Δ 

, ΓᾺ ' E ΄ , za. τῷ pi. ᾿ς καταπυγοσύνην τινά: καὶ οὐ συνήδομαί γε τῇ GotAysie 
οὐχοῦν οὐδὲ ἀνθρωπίνην εἶναι νομίξω. c Δ 

35 τὸ λυκαυγές] τὸ ξωϑινόν. ἔτι μικρᾶς σκοτίας οὔσης. c 88 

FVOA ἣ 
1 

ἶ 23. Προμηϑεύς. 

πλάσματα] τὸν Προμηϑέα γὰρ λέγουσιν Ἕλληνες τοὺς 1 
ἀνθρώπους δημιουργῆσαι. co ΓΥΦΔ 

i ἐμβατήσας et κοϑόρνων vulgo in textu; aperte προσκρούσας et 
ἐμβάδων in codicis Γ archetypo his ascripta erant 

E ὅς 12 cf. sch. Lexiph. 9 | 16 τίλφη Vat. 1325, cf. sch. Adv. 
ἐ ind. 17; τιφή cet. [18 παρὰ pro £v Suid. | 21 cf. schol. p. 40, 4 



96 93. Scholia in Luciani Prometh. 3—12. 

ἀπότομοι"] ἀποτετμημέναι, μηδεμίαν ἔχουσαι διάβασιν. c 

ΓΥΦΟΩΔ 
3 Koóve* xrA.] ὃ μὲν Κρόνος πατὴρ ἦν τοῦ Διός, ὃ δὲ 

᾿Ιαπετὸς ἀδελφὸς Προμηϑέως. ἦσαν δὲ τῶν διωχϑέντων 

ὑπὸ Διὸς ϑεῶν, καὶ διὰ τοῦτο αὐτοὺς καλεῖ. -«ο [VQQA 

ἐγχειρισϑείς"] ἐμπιστευϑείς. c VV 
4 ἔοικας ὦ Ἑρμῆ κτλ.] ὡραῖον. c ΓΥ͂ 
τῆς ἐν πρυτανείῳ" σιτήσεως --- ἐτιμησάμην ἂν 

ἐμαυτῷ] ἄξιον ἐμαυτὸν ἔλεγον. πρυτανεῖον δέ ἐστιν, ἐν 
ᾧ οἱ πρῶτοι συνήγοντο τῶν βουλευτῶν, ὅϑεν καὶ τῆς σιτή- 
σεως ἀπέλαυον. c ΓΥΦΩΔ 

— ] ιτοὺς γάρ, τι μέγα εἰργασμένους ,τῶν πολιτικῶν καλῶν 
ταύτῃ ᾿ιτῇ ὃ, ωρεᾷ οἵ πάλαι ἐτίμων. c |B,jV9QA 

ἕωλον] ψυχρὰ καὶ ἀνωφελής. c ΓΥ̓ΦΩΔ 
ἔφεσιν] ἔφεσίς ἐστιν dj ἀπὸ δικαστηρίου εἰς ἄλλο δικαστή- 
ριον μετάβασις, ἣν καλοῦσι νῦν ἔκκλητον. φησὶν οὖν ὅτι 
“ἀνωφελής σοί ἐστιν ἡ ἔφεσις μετὰ γὰρ τὴν ψῆφον τοῦ 

Διὸς οὐδὲν ποιῆσαι ἄλλο δυνάμεϑα᾽. c ΓΥΦΩΔ 
— ]  κἔφεσιν οἵ δικανικοί, φασιν, «ἡνίκα ὃ κρινόμηενος usitov 

δικαστήριον ἐξαιτεῖται. co |BjIVgQA 
6 μοιρᾶσαι] διαμερίσαι. c TV 
8 διασιλλαίνειν"] σίλλος ἐπὶ σκωμμάτων. κατὰ τροπὴν τοῦ 

τ εἰς G, τίλλοι τινές τίλλειν δέ ἐστι τὸ σκώπτειν. δηλοῖ 

δὲ καὶ χλευαστικὸν ποίημα παρὰ τὸ διασείειν τοὺς ἴλλους 
καὶ διασύρειν τῷ σχήματι τῶν ὀφϑαλμῶν᾽" ἴλλοι γὰρ οἵ 

ὀφϑαλμοὶ παρὰ τὸ εἰλεῖσϑαι ἐν αὐτοῖς τὰς κόρας. co Δ 
10 ἀλλ᾽ ὕμως ἐκείνων κτλ.] ὡραῖον. c ΓΥ͂ 

19 ἡ ἐξέτασις] ἀντὶ τοῦ 4 παράϑεσις. c ΒΥΦΩΔ 

9 ἄξιον ἂν V; ἂν om. F9QA | πρωτάνειον Γ΄! 10—11 τὰς 
σιτήσεις ἀπέλυον codd.; cr. Hemsterhuis || coni. 50}. 12 (τοὺς δέ τι) 
VoQ | 14 ἐκπρόϑεσμον pro ἕωλον Luc. vulg. | ψυχρὸν --- ἀνω- 
φελές V; cf. Phot. s. v. ἕωλον || 16 φησὶ δὲ ὅτι V || 18 coni. 
Sch. 19 (ἔφεσιν δὲ) V; ἄλλως ἔφεσιν oi κτλ. Q || 20 ἐξαιτῆται V || 
22 διασιλαίνειν (text. et σίλος Δ, σίλλοι" ἐπισκώμματα κτλ. 
Etym. 
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εὐδαιμονέστερον ἀποφαίνειν] τοῦ ϑείου δηλονότι. c 
ΓΥΩΔ 

ταῦτά ἐστι κτλ.] βαρύτητος ὃ λόγος. —- ΒΥΦΩΔ 13 
ἀκαμῆ: ἀντὶ τοῦ ἀκατασκεύαστον. ἀπεριποίητον. ἀκατέρ- 

5 γαστον. c BCVpA 

μεσταὶ δὲ Διὸς κτλ.) ocrov [Phaen. 2]. —— A 
— ] oiov ἐπικαιρότατον τοῦτο προήνεγκεν. c— B 

viv δ᾽ εἰς τὸ κοινὸν — ᾿Απόλλωνος] κατ᾽ εἰρωνείαν. «Ὁ 
: [vQ 

τοτἀμαυτοῦ μόνα σκοπῶ κτλ.] καὶ τοῦτο βαρύτητος᾽ εἰρω- 

νεία γάρ. c» ΒΥφῷ 
παραϑῶμεν πρὸς ἔλαττον: ἀντὶ τοῦ ἐξετάζοιμεν. συγ- 15 
κρίνοιμεν, παραβάλλοιμεν. c ΟΒΥΩΔ 

διατριβήν] (ἡ διατριβὴ ἐνταῦϑα τὴν ἄνεσιν σημαίνει καὶ 16 
15 τὴν κατὰ σχολὴν ἀπόλαυσιν. c- V|B,9QA 
ταῦροι κτλ.] ταῦτα πάντα ὃ Ζεὺς γέγονε. δι’ Εὐρώπην 11 
ταῦρος. δι’ ᾿Δντιόπην Σάτυρος. διὰ Δήδαν κύκνος. c 

γΓΦΩΔ 
|o μέτειμι] μετελεύσομαι. co Δ 18 
20 ἐναυσαμένου ἢ] ἅψαντος. c- ΓΥ͂ 

ἐάων] τῶν ἀγαϑῶν. -ο ΓΥΔ 

κνισᾶν ἀγυιάς: ἀντὶ τοῦ ϑύειν. c BA 19 

(00 —] ϑυμιᾶν. «ο ΓΥ͂ 

—. ὥνησο ἢ] εὐφράνϑητι. c- ΓΥ͂. Addit V: ὡμοίωσο. «Ὁ 90 
[3596 καὶ δέκα: ᾿Δττικῶς v0 E, ἐφυλάχϑη᾽ αὐτοὶ γὰρ ἐπὶ; 

4 τῆς τῶν ἀριϑμῶν συνθέσεως, τὰ τέλη φυλάττουσι τῶν 

᾿ς ἁπλῶν. (ΙΒ ΟΥΩΔ 
i σὸς ἀδελφός] Ἡρακλῆ λέγει. «ο B 
3 Θέτιν] λέγουσιν. ὅτι ὃ Ζεὺς ἐρασϑεὶς Θέτιδος ἐδίωκε 91 1 

3 βαρύτατος Hemsterhuis; at cf. lin. 10. sch. De sacr. 12 || 
4 ἀκαμῆ vel ἀκαλλῆ Luc. | ἀντὶ τοῦ om. C | &xócunrov post ro? 
add. A | 11 γὰρ om. V | 12 παραϑεωρῶμεν B text. ; παραϑῶμεν 
AV text. (V add.in mg.: γρ΄ δὲ καὶ παραϑεωρῶμεν) et C | 21 τῶν 
om. A | 24 ὠφέλησο Hemsterhuis | 25 τὸ & ἀττ. C 

i SonoLrA iN LucrANUM ed. Rabe. τ. 

i 



98 28-. 94. Scholia in Luciani Prometh. 21, Icarom. 1. 

φϑεῖραι βουλόμενος. ὡς δὲ ἐγένοντο κατὰ τὸν Προμηϑέα, 

ὁ Προμηϑεὺς ἔφη πρὸς τὸν Δία ὅτι “ἐὰν συγγένῃ τῇ 
Θέτιδι, 0 ἐξ αὐτῆς γεννώμενος ἀναιρεῖ σε. ὡς ἀνεῖλες σὺ 

τὸν πατέρα σου Κρόνον᾽. καὶ αἰσθόμενος ὁ Ζεύς. ὅτι 
ἀληϑῆ εἶπε, τὴν μὲν Θέτιν ἔξευξε τῷ Πηλεῖ, τὸν Προμη- 5 
ϑέα δὲ δι’ Ἡρακλέους τῆς συμφορᾶς ἔλυσεν. c ΓΥΦΩΔ 

24. Ἰκαρομένιππος ὑπερνέφελος. | 

Ἰκαρομένμιππος ὃ προκείμενος ἐπιγέγραπται λόγος διὰ μὲν β 
τὸ πτηνὸν ᾿εἰσάγεσϑαι τὸν τῷ ὁράματι' ὑποκείμενον εἰς β 
Ἴκαρον τὸν Δαιδάλου ὑποφερόμενος. διὰ ᾿δὲ τὸ peyclAó- 10 

πραγμον καὶ περίεργον καὶ φασματῶδες εἰς ΪΜένιππον τὸν 
Κυνικὸν φιλόσοφον ἁρμοζόμενος, ὃς Πατάρων ὑπάρχων 

τῆς “Δυκίας καὶ τὴν ᾿Αντισϑένους δόξαν ὑποποιούμενος 

γενναῖος ἦν καὶ συγκεκροτημένος τὸ σῶμα καὶ οὐκ ἀδό- 

κιμος οὐδὲ τὴν ὄψιν ὅσα πρὸς ὥραν εὐπρόσωπον ὑποφέ- 15 
ρεται καὶ οὕτως ὥστε. εἰ πίστις ὕπεστι ΦΦιλοστράτῳ τῷ 
Τυρίῳ τὸν ᾿Δπολλωνίου τοῦ Τυανέως ἀναγράφοντι βίον 

[4, 25], καὶ ὑπὸ ᾿Εμπούσης dua e κατὰ Κόρινϑον τῆς 
Πελοποννήσου᾽ καὶ ἀπὸ τούτου ἐπεὶ περίένυχεν ᾿Δἀπολλωνίῳ 

τῷ προεϊφημένῳ γόητι ἀνθρώπῳ. ὅμοιος. φασίν, ὁμοίῳ 50 
συνήφϑη καὶ τὸ τοῦ βίου λοιπὸν δυσαποσπάστως ἔσχηκε 

τούτου τερατείαις τε συνευκαιρῶν καὶ πρὸς μηδὲν ὑγιοῦς 

διανοίας τὴν σχολὴν ἀποδιατρίβων. διὸ καὶ ὃ παρὼν Δου- 
κιανὸς φασματολογῆσαι τοῦτο δὴ τὸ σύνηϑες αὐτῷ προῃρη- 

μένος καὶ ὑπερνέφελα τερατεύσασϑαι συζεύγνυσι τούτῳ τὸν 25 

Ἴκαρον, λίνον λίνῳ συνάπτων, ὡς οἵ παροιμιαζόμενοι φά- 
σκουσιν. «ο'φΔΩ 

1 σταϑμός] μονή. «ο ΓΥΦΩ 

E 2 εἰς τὸν δία ἔφη V | 2 συγγενὴς V || 12 ἐκ πατάρων 
Vat. at cf. sch. Menipp. 13 | immo Γαδάρων | 18 κιλι- 
κίας ^ i 20 φησιν oA || 292 συγκαιρῶν Vo | εἰς V | 25 ταῦτα 
QA | róv κτλ. om. QA 



24. Scholia in Luciani Icarom. 1— 8. 99 

AJ παρασάγγαι] μέτρον ἐστὶ Περσικόν, ἔχει στάδια A. τὰ 
δὲ ζ΄ στάδιά εἰσι μίλιον ἕν. c5 TQA 

— | ὁ παρασάγγης μέτρον ἐστὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις. μεϑ᾽ οὗ 
μετροῦσι διὰ τὴν τοῦ Νείλου ἐπίκλυσιν τὴν γῆν. ἔχον 

5 σταδίους τριάκοντα. ὁμοίως δὲ καὶ ὃ σχοῖνος ξ΄. ὃ δὲ 

στάδιος ἔχει πόδας χ΄. τὸ δὲ ὄνομα τὸ παρασάγγης τοῦτο 
εὕρηται πολλάκις ἐν τῇ ᾿Δἀναβάσει τοῦ Κύρου. «ο A 

— | μέτρον Περσικὸν ὃ παρασάγγης. ὁδοῦ στάδιοι λ΄. τὸ 
δὲ στάδιον ὀργυιαὶ ρ΄. ὥσπερ καὶ τὸ πλέϑρον ποδῶν ἕκα- 

19 τόν. τὸ δὲ μίλιον στάδια ζ΄" τινὲς δὲ τῶν ἀρχαιοτέρων 

δέκα βούλονται σταδίων τὸ μίλιον εἶναι᾽ Στράβων δὲ ὃ γεω- 
γράφος |VII 7, 4 p. 822] η΄, ἄλλοι δὲ £s". ΟΦΩ 

ὑποξενίξοντας"] ξένως καὶ ἀγνώστως διαλεγομένους. c 

[VQA 
15 λογίξομαι"] ἀριϑμῶ. c FOA 
ὅλους] ὁλοκλήρους. c- [VQ 
διοπετὴς πάρεστιν ἐξ οὐρανοῦ] ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 9 
πεσών. «ο [VQ 
πέρα πίστεως] ὑπὲρ τὴν πίστιν. —— [VQ 

-:0 Oovyí*] ὃ Γανυμήδης ἦν Φρὺξ μειρακίσκος εὐπρεπής. 
τούτου ἠράσϑη 0 Ζεὺς καὶ μεταβληϑεὶς εἰς ἀετὸν ἥρπασεν 
αὐτὸν πιγκέρνην. c- [VO Q. Addit V (om. πιγκ.): καὶ 
ἐποίησεν αὐτὸν οἰνοχόον. c- 

— | ὁ I: — ἥρπασε καὶ πεποίηκε πιγκέρνην ἀναγαγὼν ἐν 
?5 τῷ οὐρανῷ. co A 
προσφερές"] ὅμοιον. c- TV 
ἄνοδον οὔτε κτλ.] ὡραῖον. «οα Γ 
παιδικά] ἐρώμενον. ΓΥ͂φ 

— Ἰκάριον"]} ὁ Ἴκαρος υἱὸς ἦν τοῦ Δαιδάλου. ὅτε οὖν ἐπέ- 8 
30 rovro αὐτὸς καὶ ὃ πατήρ. ὡς παῖς ὃ Ἴκαρος ἀνελϑὼν εἰς 

1 ἔχον A; ὅ ἐστι Phot. et sch. De hist. conscr.24 || 8. 4 fort. 
δι’ οὗ μετροῦσι μετὰ ἔχων A || 9 ὥσπερ κτλ. om. p | καὶ 
om. 4) || 18 ὑποξενίζοντας text. [ V; ὑποξενίζοντος Δ | ξένους --- 
ἀγνώστους codd.; er. Iacobitz | 15 ἀρυϑμῶν Γ | 22 πανηκέρνην ΓῚ 

2 29 τότε Γφ 
1 ἫΝ 



100 24. Scholia in Luciani Icarom. 3—7. 

ὕψος τοῦ κηροῦ λυϑέντος τῶν πτερῶν εἰς τὴν ϑάλασσαν 

ἔπεσε καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐκλήϑη ᾿Ικάριον πέλαγος. co VV QA. 
Addit Δ: διὰ τὸ ἐν τῷ τοιούτῳ πελάγει τὸν Ἴκαρον ἀπο- 
συνιγῆναι. ce 

— [ ὃ γὰρ Δαίδαλος μικρὸν ἐπετάσϑη διάστημα. οὗτος δὲ 

καὶ εἰς αὐτὸν ἔφη ἀναβεβηκέναι τὸν οὐρανόν. c— ΓΝΩΔ 

τὰ ὠκύπτεραῖ] τὰ ἄκρα τῶν πτερῶν τὰ εἰς ὀξὺ καταλή- 
γοντα. co ΓΥΦΩΔ 

αὐταῖς ὠλέναις""] σὺν αὐταῖς ὠλέναις. ὠλένας δὲ λέγουσι 

καὶ τοὺς ὥμους. c- ΓΥΦΩΔ 

4 ἀστεῖον] ἡδύ. «ο ΓΔ 

[ox | 

τὰ κατὰ τὸν βίον γελοῖα κτλ.] σχόλιον Βασιλείου ᾿4δά.- 

δων. τὰ περὶ τὸν βίον, ὦ “ουκιανέ, ὀρϑῶς καὶ ἀληϑῶς 
εἴρηκας στηλιτεύσας τὸ ἄστατον αὐτοῦ καὶ ἀνώμαλον. οὐ 

μὴν καὶ τὰ περὶ τοῦ κόσμου καὶ τῆς τούτου κατασκευῆς" 

ἄϑεος γὰρ ὧν καλῶς ἀγνοεῖς τὸν πεποιηκότα καὶ τὴν 
αἰτίαν τῆς παρεισάξεως αὐτοῦ. co A 

τὴν αἰτίαν ἔχειν κτλ.] ὡραῖον. c FV 
διάξασα ἢ] δρμήσασα. c ΓΥΔ 

ἀτέκμαρτα] ἄδηλα. c— ΓΥΔ 
ἐνῆν] δυνατόν. «ο FVA 
ὑψαγόραι") ὑψηλὰ λέγοντες. c [Vp 

οὐρανογνώμονες] οὐράνια φρονοῦντες. c F Vo 

μετεωρολέσχη ς ἢ] περὶ τῶν οὐρανίων φιλοσοφῶν. c ΓΥ͂ΦΔ 
ἐδέησαν] οὐκ ἴσχυσαν. c ΓΥ͂Δ 

τερατουργίέαν ἢ] ματαιολογίαν. c ΓΥΔ 

χαμαὶ" ἐρχομένων] ἀνθρώπων. c ΓΥ͂ 

ἄγνωμον] ἀνόητον. c ΓΥΦΔ 

5 coni. cum sch. p. 99, 29 (ὁ δαίδ. δὲ) V | 5. 6 ἀλλ᾽ οὗτος 
αὐτὸν καὶ V | 9 σὺν — ὠλέναις et δὲ om. QA | fort. σὺν αὐταῖς 
(ταῖς), cf. scholion p. 108, 28 | 21 ὡς δυνατόν V et (add. ἦν) A | 
22. 23 coni. V (οὐρανογ. ó?) | 924 fort. φλυαρῶν, cf. Phot.: 
p.: περὶ οὐρανοῦ φλυαροῦντες | 25 ἀντὶ τοῦ o. | VA || 27 ἀντὶ 
τῶν . 

[1 

- 5 

25 



94. Scholia in Lueiani Icarom. 7— 9. 101 

μύδρον" — τὸν ἥλιον] σίδηρον πεπυρωμένον. -- V VDUQA. 
Addunt UQ: τοῦτο δὲ εἶπεν ὃ ᾿Αναξαγόρας ἐπὶ τοῦ ἡλίου" 
διὸ καὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἀνελεῖν ἐπεχείρησαν ὡς ἀσεβήσαντα, 

εἰ μὴ ὃ φίλος Περικλῆς αὐτὸν ὑπερησπίσατο. «ὦ 
εἰ ἐν γειτόνων" ἐστί] εἰ γειτονοῦσιν ἀλλήλοις καὶ πλη- 8 

σιάζουσιν. c ΓΥΦΩΔ 

οὗ δὲ κτλ.}] ὅρα τὴν “ουκιανοῦ ἀϑεότητα. c ΓΥΦΌΔ. cf. φ 
ἐτεκταίνετο"] κατεσκεύαζεν. c ΓΥ͂ 

σι 

περί τε ἰδεῶν] εἰς Πλάτωνα καὶ ᾿Δριστοτέλην αἰνίττεται. «Ὁ 

10 ΓΥΦΩΔ 

πέρατός τε καὶ ἀπείρου"] δύο γὰρ ταῦτα, τὸ πέρας τε 

καὶ τὴν ἀπειρίαν, αἴϊτια εἶναί φασιν oí μαϑηματικοὶ τῆς 
τοῦ παντὸς γενέσεως", τοῦ πέρατος μὲν εἰδοποιοῦντος καὶ 

ἐπὶ στάσιν ἄγονϊτος τὰ γινόμενα καὶ περιορίζονϊτος. τῆς 

15 δὲ ἀπειρίας ὁδὸν τῇ γενέσει ἐνδιδούσης καὶ ἀναξωπυρούσης 
'τὸ ἤδη πρὸς παῦϊλαν ἀποκλλινόμενον καὶ κεκμηκὸς τῶν 
γινομένων τῇ ἀσϑενείᾳ τῆς ὕλης καὶ βίου πάλιν ἄλλου 

σπέρματα παρεχομένης τῷ ἐνδελεχεῖ τῆς διαδοχῆς καὶ ἀπε- 

ράντῳ τῆς κινήσεως. c- 'V'A 
παμπόλλους τινὰς εἶναι τοὺς κόσμους) Δημόκριτον 

διαπαίζει. «οΓΦΩΔ 

ἕτερος — πόλεμον τῶν ὅλων πατέρα] ᾿Εμπεδοκλέα μω- 
κᾶται. co [O0 QA. Addunt pA: διὰ τὸ νεῖκος. «Ὁ 

ἀριϑμός τις ὃ ϑεός] Πυϑαγόραν λέγει. c ΓΥΦΩΔ 9 
35 κατὰ κυνῶν — ἐπώμνυντο] Σωκράτην φησίν. co ΓΥΦΩΔ 

ἑνὶ μόνῳ τὴν τῶν ὅλων ἀρχήν] εἰς Μωσέα ἀποτείνεται 
τάχα. co ΓΥΦΩΔ. Addit φ: ὁ ἐπίτριπτος. «ο 

τὸν μέν τινα πρῶτον ϑεόν] ᾿Δριστοτέλην διαγελᾷ. «Ὁ 
ΓΥΦΩΔ 

80 οὗ μὲν ἀσώματόν τι] τὸν Πλάτωνα᾽ καὶ γὰρ αὐτὸς τὸν 

tb Φ 

1 ef. seh. p. 106, 9 || 8 κατεσχευάξου F|9 eiv. καὶ ἀρ. V || 
I7 jvou£vav. A " 11. 18 ἄλλο σπέρμα A| 18 τῷ — 19 κινήσεως 
om. A | 30 τὸν (prius) om. A | πλάτ. λέγει Laur. 82, 18 



109 94. Scholia in Luciani Icarom. 9—11. 

ϑεὸν καὶ τὴν ὕλην ἀσώματον ἔφασκεν ἐξ ἀναλογίας τοῦτο 

κατασκευάζων. c VOA 

of δὲ ὡς περὶ σώματος] τοὺς Στωικοὺς λέγει. co F0QA 
προνοεῖν — οὐ πᾶσιν ἐδόκουν οἱ ϑεοί] ᾿Επικουρείους 
φησί. -οΓΥΦΩΔ. Addit Q: καὶ αὐτὸς τοιοῦτος ὦν. c» 5 

παρηβηκότας"] γεγηρακότας. «α ΓΥ͂ 
δορυφορήμασιν"] δορυφορήματα καλεῖται παρὰ τοῖς κω- 

μικοῖς τὰ κωφὰ πρόσωπα, ἅτινα συνεξέρχεται μὲν τοῖς 

κωμῳδοῦσιν, αὐτὰ δὲ οὐδὲν διαλέγεται. καϑάπερ oí δοῦ- 
λοι. c ΓΟΥΦΩΔ 10 

ἔνιοι δὲ xvÀA.] διασύρας ταῦτά φησιν. c Δ 

10 ὑψιβρεμέταις ] ἐν ὕψει βροντῶσιν. ὅ ἐστιν ὑπερηφά- 
νοις. c» [Vg 

ἠυγενείοις ἢ] τοῖς καλὰ γένεια ἔχουσιν. c Γ 

ἀτεχνῶς] πάνυ. c ΓΥ͂ 15 
ϑυμός] λογισμός. c FV 

ὃ λογοποιὸς " Αἴσωπος κτλ.] ὃ μυϑοποιός᾽ πλάττει δὲ 

μῦϑον, ἐν à τὴν κάμηλον εἰσάγει διαλεγομένην τῷ Διί. -ο 

FVoQA 
τελαμῶσι]) λώροις. c Γ 20 
λαβάς"] κρατήματα. c FVo 

τὸ χρῆμα] τὸ πρᾶγμα. c V 
11 ἀπὸ Πάρνηϑος" κτλ.] ὄρη τῆς ᾿Δττικῆς. c FVQA 

ὑπὲρ" Φολόης κτλ.] ταῦτα Πελοποννήσου ὄρη τῆς ᾿24ργο- 

λικῆς μοίρας. τὸ Ταύὔγετον δὲ τῆς “ακωνικῆς ἐν δεξιᾷ 35 
τῆς Σπάρτης. c V9QA 

Ὄλυμπον] τὸν Μακεδονικὸν Ὄλυμπον λέγει. ὃς ἐπ᾽ &pi- 

στερᾷ τοῦ ΠΙηνειοῦ καὶ τῶν Θεσσαλικῶν ἐστι Τεμπῶν. 

ὄρος ὑψηλὸν καὶ μέγα καὶ μέχρι Πέλλης παρατεῖνον. «Ὁ 
Vo QA so 

1 ἀσώματα A | τον (ΞΞ ταὐτηνὴ V; ταῦτα Φ | 7 τοῖς πα- 
λαιοῖς xou. C | 9 αὐτὰ — διαλ. om., οὐδὲ μὴ κελευόμενοι λέ- 
γουσιν post δοῦλοι add. A || 11 fort. ἑαυτὸν διασ. || 20 λώροις 
Vat. 86, Laur. 32, 13; λώροισι l | 28 ὄρη μικρὰ ἐν v. 4. A 



24. Scholia in Luciani Icarom. 11---14. 103 

κάμνοντος ἢ] κοπουμένου. c ΓΥ͂ 
τῶν ἱπποπόλων᾽"] τῶν περὶ τοὺς ἵππους ἀναστρεφομέ- 

vov. «ο [V9 

Ῥόδιον κολοσσὸν xri. ὃ uiv xolo'ccóg '"Pódiog! ἀνδριὰς 12 
5 ἦν χαλκοῦς Ἡλίῳ ἀνακείμενος. καϑότι καὶ αὐτὴ T νῆσος 

Ἡλίῳ ἀνεῖτο, ξξήκοντα μὲν πηχῶν τὸ ὕψος. ἔργον δὲ “υ- 

σίππου τοῦ ἀγαλματοποιοῦ. 0 δὲ ἐπὶ τῇ Φάρῳ πύργος 
πρὸς τῇ ἐπὶ Πηλουσίῳ Αἰγύπτου ᾿Δλεξανδρείᾳ ὠκοδόμηται, 
τετράγωνος, σταδιαῖος τὴν πλευράν, ἐπὶ πολὺ τοῦ ἀέρος 

i0 ἀνέχων ὡς ἀπὸ ἑκατὸν ὁρᾶσϑαι μιλίων. ἀνεστάϑη δὲ 
τοιοῦτος, ἵν᾽ ἦ ἡμέρας μὲν σημεῖον τοῖς πλέουσιν, νυκτὸς 
δὲ πυρσός. πρὸς ὃν oí πλέοντες ἀπευϑυνόμενοι μὴ ἔχοιεν 
ἐμπίπτοντες τοῖς τοῦ Παραιτονίου ἕρμασι διαφϑείρεσϑαι. 

γέγονε δὲ προστάγματι μὲν ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Φιλίππου καὶ 
15 Ὀλυμπιάδος, ἀρχιτεκτονήσαντος δὲ Σωστράτου τοῦ Κνιδίου. 

ὃς καὶ ἐπέγραψε τῷ πύργῳ ἐπὶ τῶν λίϑων “᾿Σώστρατος 
4Δεξιφάνους Κνίδιος ϑεοῖς σωτῆρσιν ὑπὲρ τῶν πλωιζο- 

μένων" [cf. Luc. De hist. conscr. 62]. «ὦ 'V'pA 
καϑάπερ ὃ “υγκεύς: οὗτος λέγεται ὀξυδερκέστατος εἶναι, 

30 ὥστε καὶ τὰ ὑπὸ γῆν βλέπειν. c ΓΥΩΔ 
πλέως] ἀνάπλεως. —- ΓΥ͂ 18 

καπνοδόχης"] καλῶς εἶπεν ᾿ἐπὶ τῆς καπνοδόκης᾽ ὡς ἀπο- 
λομένῳ διὰ πυρός. c ΓΥΦΩΔ 

μὰ τὸν Ἐνδυμίωνα ̓"] τοῦ ᾿Ενδυμίωνος ἐρασϑεῖσα 5 Σε- 
35 λήνη συνῆν αὐτῷ καὶ διὰ τοῦτο ᾿Εμπεδοκλῆς ὡς περὶ τὴν 

σελήνην διάγων κατὰ τοῦ ᾿Ενδυμίωνος ὄμνυσιν. co ΓΥΦΩΔ 

μισϑοῦ χάριν] φιλοκερδὴς ὃ γραφεύς. c Δ 
ἀτάρ] ἀλλὰ δή. —— FV 
λημᾶν"] ὀφϑαλμιᾶν᾽ λήμη γὰρ ὃ συναγόμενος ἐν τῷ ὀφ- 14 

6 cf. Sch. Amor. 7, Ver. hist. I 18 | 9 σταδ. καὶ πλευρὰν A || 
15 ro? om. A || 19. 20 λέγ. οὕτως ἦν ó&. ὥστε V | cf. sch. Dial. 
mort. IX 1 | 22 in textu καπνοδόχης VV | ?29 cf. sch. Iov. 
trag. 10 λῆμα TF | £v om. Γ 



104 24. Scholia in Luciani Iearom. 14—17. 

ϑαλμῷ óUzoc. c- [ VA. Addit A: ὃν καὶ τξίμπλαν φασὶν 

of ἀγροικικώτεροι. c 
παρὰ σοί] ἐν σοί ἐστι. φησί. τὸν ἕνα ὀφϑαλμὸν βασιλι- 

κὸν κτήσασϑαι. c- ΓΝΩΔ 
κατ᾽ ὀλίγον ὑπαπιών ] κατὰ μικρὸν ἀπερχόμενος. c- FVA 5 

1ὅ Πτολεμαῖον") Πτολεμαῖος 0 ἐπίκλην Φιλάδελφος Στρα- 

τονίκην τὴν ἰδίαν ἀδελφὴν εἶχε γυναῖκα. co ΓΥΦΩΔ 
“Δυσιμάχῳ") ὃ “υσίμαχος εἷς ἦν τῶν ᾿Αλεξάνδρου δια- 
δόχων. οὗτος ᾿4γαϑοκλέα τὸν υἱὸν διαβληϑέντα ἐπιβου- 
λεύειν αὐτῷ ἀπέκτεινεν. co ΓΥΦΌΩΔ 10 

κατηλοημένος] διατεϑρυμμένος, τεϑερισμένος. c» FVgQ 
— ] συντετριμμένος᾽ ἀλοᾶν γὰρ τὸ συντρίβειν ἢ τύπτειν. c 
ΥφΩΔ. Addit Δ: ἀφ᾽ οὗ καὶ πατραλοίας. «Ὁ 

16 χαμαιτυπείῳ "] πορνείῳ. c ΓΥ͂ 
τερπωλήν"] τέρψιν. c- FV 15 
ἔργον] δυσχερές. c FVQA 
εἰλαπίέναι"]) εὐωχίαι. ἄριστοι. c VV 
ἐν γειτόνων" κτλ.] ἑκάστου ἔϑνους ἐπιτήδευμα λέγει. co AV 

τὴν Γετικήν᾽"] τὴν τῶν Γετῶν χώραν. oí δὲ Γέται ἔϑνος 

βάρβαρον. -.ο 'VUQA. Addunt VUQA: xol ἰσχυρόν. 
ὃ “Ῥωμαίων κατεξαναστὰν καὶ μέχρι φόρου ἀπαγωγῆς τα- 

πεινῶσαν Ῥωμαίους ὑπὸ Τραϊανοῦ ὕστερον οὕτως ἐξωλο- 

ϑρεύϑη 4εκεβάλῳ χρώμενον βασιλεῖ, ὥστε τὸ πᾶν ἔϑνος 

εἰς τεσσαράκοντα περιστῆναι ἄνδρας. c Addit Δ: ὡς ἔστο- 
ρεῖ Κρίτων ἐν τοῖς Γετικοῖς [om. Müller F. H. G.]. e — ss 

17 κυκεών ἐστι πόμα ἐξ οἴνου xai μέλιτος καὶ ἀλφίτων 

καὶ ὕδατος συγκείμενον. ἐπειδὴ οὖν ἀπὸ πολλῶν λέγει 

to e 

1 τξίμβλαν Vat.76, cf. sch. Arist. Plut. 581 || 5 ἐπερχό- 
μενος [ | sch. 6—10 coni. (λυσίμ. δὲ) V || 10 αὐτὸν γΦΠ; er. 
ΠΓ m3 | 16 in textu LI litt. er. χἔργον F || 17 ἄριστοι sic [ V; 
ἄριστα edit. | 22 οὕτως et 28 “΄εκεβάλῳ κτλ. om. UQ || 24 post 
ἄνδρας annexum sch. 18 (ἑκάστου δὲ) Y | 26 πόμα ἐστὶν V | ἀλ- 
φίτου fV; er. 5Δ, cf. sch. in Plat. Reip. III 408 B. (ubi xol 
τυροῦ post GAg. add.) | 27 ἀπόλλων WAV; cr. [5A (ἐκ πολλῶν 
post λέγει add. V) 
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συγκεῖσϑαι τὸν βίον, διὰ τοῦτο αὐτὸν κυκεῶνα ἐκάλε- 
σεν. ὦ [VQA 

καὶ μὴν ἦν τὰ γινόμενα] ὡραῖον ὅλον. c- A 
ἀπῳ δά) ἔξω τῆς ὠδῆς. «ο TVA 

5 γελοῖα ἢ] γέλοιος γελοίου διαφέρει" γέλοιος μὲν γὰρ ὁ γέ- 
λωτος ἄξιος, γελοῖος δὲ ὁ γελωτοποιός. co A 

Σικυώνιον] Σικυὼν πόλις ἐστὶ πλησίον Κορίνϑου. c 18 
ΓΥφΩΔ 

Μαραϑῶνος"] ὅλοι οὗτοι τόποι εἰσὶ τῆς ᾿Ζττικῆς. c V 

10 Οἰνόην} ἡ Οἰνόη περὶ Μαραϑῶνα. c ΔΥ͂φῷῶ. Ad- 
dunt φῶ: ᾿Ζχαρνῆσι δὲ ὡς ᾿4ϑήνησιν᾽ καὶ γὰρ ᾿“χαρναὶ 
ὡς ᾿Δ4ϑῆναι. cc 

Κυνοσουρίαν] ἠμφισβήτουν ἀλλήλοις “ακεδαιμόνιοι καὶ 

"Aoysiou καὶ ἔδοξεν ὡς τετρακοσίους ἀφ᾽ ἕκατέρου πλευροῦ 
15 μάχεσϑαι καὶ τοῦ νικῶντος εἶναι τὴν χώραν. μαχομένων 

δὲ αὐτῶν πλὴν τριῶν, δύο 'Agysícov καὶ fvóg “ακεδαιμο- 
νίου. πάντες ἀπώλοντο. —- ΓΟΥΦΩΔ. Addunt CV9 QA: 

εἶτα δοξάντων "Aoysiov νενικηκέναι καὶ διὰ τοῦτο. ἀνακε- 

χωρηκότων ὁ “ακεδαιμόνιος ἐπὶ χώρας μείνας τὸ νενικη- 
20 χέναι ἐκρίϑη. ᾿Δργείων ὡς φυγόντων κατακριϑέντων. «Ὁ 

Q«xob*]| φακὸς ὃ ὠμός, φακῆ δὲ ἡ ἑψηϑεῖσα. c TVoQA 
τὸ Πάγγαιον ὄρος περὶ Φιλίππους ἐστὶ τῆς Μακεδονίας 

χρυσοῦ μέταλλα ἔχον. c ΟΥ̓Δ 

9ei*] τρέχει. «α Γ 19 
8 ταῖς μυρμηκπιαῖς] τοῖς τῶν μυρμήκων τόποις. c ΓΥΔ 

. Μυρμιδόνας] ὃ Αἰακὸς τοῦ Διὸς ἦν υἱὸς καὶ ἐβασί- 

λευσεν. λέγεται οὖν. ὅτι ϑεωρῶν τὴν αὑτοῦ χώραν ὀλίγ- 

ὅ γέλ. καὶ γελοῖος διαφ. κτλ. Àmmon.; sed γέλοιος γελοίου 
ταύτῃ διαφ. κτλ. Arethas in Dion. Chrys. XXXII 1 (p.116 Sonny) || 
7 xog. πλησ. VA | 10 παρὰ A, cf. Bachmann, Anecd. Paris. II 
312, 8 | 18 περὶ τῆς κυνοσουρίας γῆς ante ἤμφισβ. add. V | 
γῆς post ἀλλήλοις add. A || 16. 17 πάντ. ἀπ. δύο ἄργ. x. ἕν. λακ. 

[04 

codd.; sed πάντες — πλὴν Γ || 21 cf. sch. Soloec. c. * | 23 μέ- 
ταλλον C|| 9" p. 106, 1 ὀλιγανδροῦσαν V 
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ανδρον οὖσαν ηὔξατο τῷ Διί ὃ δὲ τοὺς μύρμηκας &v- 
ϑρώπους ἐποίησε καὶ διὰ τοῦτο Μυρμιδόνες κέκληνται. «Ὁ 

ΓνΦΩΔ 

αἰγιόχοιο Διός] λέγεται ὃ Ζεὺς ὑπὸ αἰγὸς τραφῆναι καὶ 
διὰ τοῦτο δέρμα τῆς αἰγὸς ἀντὶ ἀσπίδος βαστάξει. αἰγίο- 
qoc οὖν ὃ αἰγίδα κατέχων. co ΓΥ͂ 

90 βαρὺ" xvA.] οὐδὲν βαρὺ τὸ διακονῆσαί σοι. ἐὰν μὴ χρεία 
ἐστὶ βαστάξαι τί ποτε. c ΓΥΩΔ 

περὶ -- τοῦ ἡλίου λίϑον" αὐτὸν εἶναι] ᾿Δἀναξαγόρας 
ταῦτα λέγει ὃ φυσικός. c ΔΥ͂ΦΩ 

91 ἀποκαλύψαι κτλ.] ὡραῖον. c ΓΥ͂ 
τὸν ἐπὶ σκηνῆς" ἑἕκάστου βίον] τὴν ἕκάστου κατοικίαν 
λέγει, εἰ μὴ δριμέως καὶ τοῦτο λέγει δραματουργῶν ὡς 
ἐπὶ σκηνῆς ἑκάστου τῶν ἀνθρώπων διαβιοῦντος, ἅτε ἄλλου 
μὲν ὄντος, ἄλλου δὲ ἀξιοῦντος δοκεῖν. co AVQQ 

ἵνα] τοπικὸν τοῦτο, ἀντὶ τοῦ ὕπου. c Υ̓ΦΩΔ 
φυσικοὺς ἐκεῖνος κτλ.] ὡραῖον. c» Γ 

98 ὁ δὲ Ζεὺς κταλ.] ὡραῖον. «ο ΓΥ͂ 

τιτανῶδες] καταπληκτικὸν καὶ φοβερόν, ἀπὸ τῶν Τιτά- 
νων Τιτᾶνες δὲ of παλαιοὶ ϑεοί. c ΓΥΦΩΔ 

ἐμβεβροντημένος] ἐξηχωϑείς. c FA 
ἀπαγορεύσαιμι"}] ἀτονήσαιμι. «οΓΝΔ 
διασπώμενος ὑπὸ τῶν λόγων] ὑπὸ διαφόρων δοξῶν 
ἀνϑελκόμενος. c- ΓΥΝΦΩΔ 

ὑπανείς: ὑποχαλάσας. c pA 

"DOrrov* πέρι καὶ ᾿Εφιάλτου)] "xoc καὶ ᾿Εφιάλτης ἠϑέλη- 
σαν ϑεομάχοι ὄντες εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνελϑεῖν καὶ δὴ ὄρη 

ἐπάνω ἀλλήλων βάλλοντες ἀνέβαινον. ἕως ὅτε τούτους 
ὁ ᾿Απόλλων ἐτόξευσεν. καὶ ὃ μὲν μῦϑος οὗτος. ἡ μέντοι 
ἀλληγορία᾽ "rog καὶ ᾿Εφιάλτης φυσικοὶ φιλόσοφοι Θεσσα- 

5 fort. βαστάζειν || 1 εἰ et 8 ἔσται V || 8 ποτε om. VQ | 
21 sic ΓΔ; yo. ἐξηχηϑείς q || 22 ἠτόνησα [ | 21 καὶ κτλ. om. V | 
28 βαλόντες 9A, οἵ. Bachmann, Anecd. Paris. II 372,14 | 29 καὶ 
κτλ. om. Q | καὶ — οὗτος om. Γ | 308q. cf. sch. Char. 3 

10 
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λοὶ ᾿Δλωέως παῖδες πρῶτοι ἀναμετρεῖν ἐπειράϑησαν τὰ 
διαστήματα σελήνης ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἡλίου ἀπὸ σελήνης. 
καὶ ἐπεὶ τοῦτο ἀπὸ ὀπτικῆς συμβαίνει ἐπιστήμης, αὕτη 

δὲ ἐξ ἀναλογίας ϑηρᾷ τοῦτο καὶ ἀπὸ σκιᾶς τῆς ἀπὸ τῶν 
ὑψηλῶν ὀρῶν ἡλίου ἀνίσχοντος ἀπορρεούσης. τοιαῦτα δὲ 
κατὰ Θετταλίαν ὑψηλότατα ὄρη ἡ Ὄσσα. τὸ Πήλιον, 
ὃ Ὄλυμπος. ἀφ᾽ ὧν τῆς σκιᾶς ἐδόκουν ἀναλογίαν τινὰ 

τῆς ἀναμετρήσεως λαμβάνειν, καὶ δὴ πρὸς τοῖς ἀκρωτη- 

oíotg γενόμενοι τῶν ὀρῶν τούτων ἐπὶ τῷ ἀναλογίξεσϑαι 

τὴν σκιὰν κατακρημνισϑέντες ἀπώλοντο. κατεφήμισαν τοῦτο. 

ὡς τὰ ὄρη ταῦτα συντιϑέντες. ὡς ἀναβατὸν ποιήσαιεν τὸν 
οὐρανόν. κατετοξεύϑησαν ὑπὸ τοῦ ᾿Δπόλλωνος ἤτοι τοῦ 

ἡλίου. c FVpQ A. Addit A: ὡς ἵστορεῖ Zfquo. —- 
χρηματίσαντες] διοικήσαντες. c TVA 

Διάσια: ἕξορτὴ ᾿4ϑήνησιν. ἣν ἐπετέλουν μετά τινος Grvyvó- 

τητος ϑύοντες ἐν αὐτῇ 4ιὶ Μειλιχίῳω. τὸ δὲ Ὀλύμπιον, 

ὅπερ ἐστὶν ἱερὸν τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς ἐν ᾿άΑϑήναις. διὰ 
μεγαλουργίαν ἀπορούντων ᾿Δ4ϑηναίων χρημάτων εἰς τὴν 

κατασκευὴν πλεῖον τῶν τ΄ ἐτῶν παρέτεινε κτιζόμενον, ὡς 

καὶ ὁ ἐν Κυξίκῳ νεώς. καὶ οὐκ ἂν συνετελέσϑησαν ἄμφω. 
εἰ μὴ ᾿Δἀδριανὸς ὃ αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων δημοσίοις ἀναλώ- 
μασι συναντελάβετο τῶν ἔργων. c ΟΥ̓ΦΌΩΔ 
Ὀλύμπιον Ἐ] ἱερὸν τοῦ Ὀλυμπίου Διός. c V 
ἐν Δωδώνῃ") Δωδώνη πόλις ἐστὶ Θετταλίας. ἐν ἧ ἱερὸν 

τοῦ Διὸς καὶ μαντεῖον. c [ VA. Addit Δ: ὡσαύτως καὶ 
Πῖσα πόλις ἐν Ἤλιδι τῆς Πελοποννήσου. ἐν ἧ ἱερὸν 
Ὀλυμπίου Διὸς καὶ ἀγὼν πενταετηρικός. (ὃς) Ὀλύμπια 

2 ἀποστήματα QA, cf. Anecd. Bachm., Vat. 942 | ἀπὸ τῆς 
σελ. A || 3 ἐπειδὴ Anecd. Bachm. | τῆς ózr. QA Vat. 942 | 
4 τῆς σκιᾶς A Vat. 942 I 5 et 9 ὀρέων 9A Vat. 942 || 
κατὰ Anecd. Bachm. | 7 δι᾽ ἀναλ. Γ | 9 γινόμενον A Vat. 942 
τούτων τοῦ ἀν. φΔ Anecd. Bachm. || 10 fort. κατεφημίσϑησαν I 
15 ἦν ἀϑηναίων C | £v ἀϑήνησιν A | ἐτέλουν C || 16 ἐν αὐτῇ om. 
sch. Timon. ? | τὸ xr4. om. A | ὀλύμπειον V | 11 ὅπερ — zhióg 
om. C| 22 τῶν om. C | 23 ὀλύμπειον Γ text. 

24 
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ἐκαλεῖτο, οὗ κατήρξατο ὃ Ἡρακλῆς. καϑά φησι Πίνδαρος 

[0]. 2, 5] “Ὀλύμπια δ᾽ ἔστησεν Πρακλῆς᾽. c- 
, 9 * 3 ? P er LÀ ^ παίξεις £q0v*] τὸ ἔχων φράσεως ἕνεκα κεῖται μηδὲν ση- 

μαῖνον. co FVQA 

τὸ δὲ φιλόκαινον" αὐτῶν] ὅτι ἀεὶ φιλοῦσι τὰ ξένα. -- 

rvo 
IIica*] ἔνϑα ἐτελεῖτο τὰ Ὀλύμπια πρὸς τιμὴν τοῦ Διός. c F V 

“ E3 2 M M δ Á , 2 , τοιγαροῦν" κταλ.] ἐπεὶ καὶ of Πλάτωνος νόμοι ἐν γράμ- 

μασι μόνοις καὶ ἡ πολιτεία ἐν πλάσμασι λόγων, ὡσαύτως 
καὶ οἵ Χρυσίππου συλλογισμοὶ σοφισματώδεις ὄντες καὶ 

^ 7 - E οὐδὲν ἧττον τῶν Πλάτωνος νόμων τὸ χρειῶδες ἐπιφαίνον- 

τὲς ἀργοὶ κεῖνται xci ἀνεπίσκεπτοι μηδενὸς ἀνθρώπων 
μεταχειρίξεσϑαι προϑυμουμένου τούτους διὰ τὸ ἀνωφελές 
τε καὶ ἄκαρπον. co V4 

25 ἀκριβῶς ἐξετάξων κτλ.] ὡραῖον. «ο FV 

᾿Ακαδημαϊκόν" — Πύρρων] οὐκ ἀκριβῶς τὴν ᾿᾽Ζκαδη- 

μίαν τοῖς Πυρρωνείοις ἤτοι ᾿Εφεκτικοῖς ἀπονέμεις. Δου- 
κιανέ᾽ ἀντιδιαστέλλονται γὰρ τούτοις of ἐξ ᾿Δκαδημίας, ὡς 

αὐτῶν ἔστιν ἐκείνων τῶν Πυρρωνείων ἀκοῦσαι ἐν ταῖς 
Ὑποτυπώσεσιν. ἔπασχον γοῦν τοῦτο ὑπὸ τῆς ἰσοσϑενείας 

τῶν ἀντιπάλων λόγων οὐκ ἔχοντες. ὁποτέρῳ παράσχοιεν 
αὑτοὺς εἰς συγκατάϑεσιν. c VIoQA 

27 μετοίκους] ἐξ ἀνθρώπων γὰρ οὗτοι ϑεοὶ ἐνομίσϑησαν. c- 

VoQA 

Ὅμηρός που λέγει xvrÀ.] ὦ βωμολόχε καὶ ψωμοκόλαξ᾽ 
ὥσπερ Ὅμηρος. οὕτω καὶ Μένιππος τὰ οὐράνια εἶδε. καὶ 
ὡς Μένιππος. οὕτω καὶ σύ, ὃ Λουκιανός. c VQA 

αὐτῇ κνίσῃ] σὺν αὐτῷ τῷ Ama. c- [VQ 

κόρδακα"] κόρδαξ ἐστὶν ἣ μετὰ μέϑης ὄρχησις. c ΓΥΦΩΔ 

2 cf. sch. Rhet. praec. 9 || 3 et 5 coni. (φιλόκ. δὲ εἶπεν 
ὅτι) V | 1 c£. p. 107, 26 | 9 καὶ λόγοις A | 18 προχειρίζεσϑαι A || 
16 cf. sch. Ver. hist. II 18 || 19 cf. Sext. Emp., Hyp. Pyrrh. 1, 1 | 
21 ὁποτέροις A|| 27 ὁ λουκιανός A; λουκιανέ Q; om. 

15 
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πρώτην oó$5v --- Πινδάρου] τὸ "Gowrov uiv ὕδωρ 
[Ol 1, 1]. — Υφῶδ 

ὑποβεβρεγμένος] ἀντὶ τοῦ μεϑύων. -- VA 
κατέδραϑον] κατεκοιμήϑην. c Δ 

5 ὑπόμορον"] δυσϑανές. —— ΓΥΩΔ 
τετυφωμένον] ὑπερήφανον. «οα FVQA 
Περιπατητικοὺς κτλ.) ὡραῖον. c VV 
ἢν ἔφη "] ἂν ἐρωτήσης. -ο TVA 31 
Μῶμος] τοῦτον τὸν Μῶμον ὃ “ουκιανὸς ϑεὸν ὑποτί- 

10 ere; μεμφόμενον τὰ ὑπὸ τῶν ϑεῶν γινόμενα. co Δ 

διετεϑρύλλητο"]) ϑορύβου καὶ ταραχῆς ἐπληροῦτο. -«ο [ VQ 33 

τὴν ἐκεχειρίαν] τὴν πρὸς ὀλίγον εἰρήνην. c ΓΥ͂ΦΔ 
ἐς νέωτα] εἰς τὸ ἕξῆς. — ΓΥ̓ΦΩΔ. Addunt ΥφΦΩΔ: 

ἤτοι τὸ ἐπερχόμενον ἔτος. c- Addit Δ: ἔστι δὲ χρόνου 
15 δηλωτικὸν ἐπίρρημα τοῦ μέλλοντος" τοῦ μὲν γὰρ παρωχὴη- 

μένου δηλωτικὸν τὸ πέρυσι. τοῦ δὲ ἐνεστῶτος τὸ τῆτες. 
τοῦ δὲ μέλλοντος ἐς νέωτα. c- 

περὶ δὲ τοῦ Μενίππου κτλ.] καὶ τί τὸ κωλῦον καὶ 84 
αὖϑις ἀναλαβόντα ἀετοῦ πτέρυγας καὶ γυπῶν ἀναπτῆναι 

30 ταύταις καὶ πάλιν; co Δ 

ὁ Κυλλήνιος" ὃ ἝἙ μῆς ὃ ἐν Κυλλήνῃ τιμώμενος. «ὦ 

[VOA 

ao 

τῷ ud L-] 

25. Τίμων. 

καπνὸς ἀτεχνῶς ποιητικὸς xTÀ] ἀντὶ τοῦ οὐδέν, εἰ 1 

μὴ μόνον ψόφος ποιητικῶν ὀνομάτων. c [VMQA 
35 ϑεομουργός: ὃ παρακεκινημένος καὶ πάντολμος. ce 

ουμῶ Δ 

πολλὰξ κατὰ τῶν ἀδίκων κτλ.] εἴ ποτε ἄλλοτε. μάλιστα 8 
νῦν τούτων χρεία τῶν ἀποδυσπετημάτων. co VQA 

τῷ 

5 ὑπόμωρον | text.; sch. ad pravam lectionem ὑπόμορον 
spectat | 8 ἐὰν A | ἐρωτήση [; ἐρωτήσεως V || 14 cf. sch. 
Lexiph. 1 | 24 ποιητικὸς A || sch. 27 et p. 110, 1 coni. V 
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of σεισμοὶ δὲ κοσκινηδὸν κτλ.] καταλλήλως καὶ ἄγαν 
- Gd Δ - M ^r , , 

προσφυῶς ἑκάστῃ πληγῇ τὴν ἔκβασιν ἐπιφέρει. c- VQA 
er E , ς 9 €x A - e ^ , ἕν" τι κιβώτιον] ὡς ἐπὶ τοῦ Νῶε ὃ κατακλυσμὸς γέ- 
γονξ. c V 

--- οἶμαι τὸν κατακλυσμὸν καὶ τὴν κιβωτὸν διαπαίζει. «ΝΜ 

Avxogsi*]| ὄρος τὸ παρ᾽ ἡμῖν καλούμενον ᾿Αραράτ. c M 
4 δες , e , c , k e AN - "a - » , 

οἵ" δέ] ὁμοία ἡ σύνταξις αὕτη τῇ ἐν τῇ ἱερᾷ τοῦ εὐαγγε- 
Alo Ματϑαίου [28, 17] συγγραφῇ vij "of, δὲ ἐδίστα- 
σαν ἀντὶ γὰρ τοῦ; τινές τὸ of δέ κεῖται. c5 ,B,CVMUQ 

βοηδρομήσαντες: ἀντὶ τοῦ μετὰ βοῆς δραμόντες. c AV 

Φαέθϑοντες"] τὴν ἐκπύρωσιν διὰ τοῦ Φαέϑοντος ὑπο- 
δηλοῖ, ὥσπερ διὰ τοῦ Ζευκαλίωνος τὸν κατακλυσμόν. δοκῶ 

ιδέ μοι, καὶ τὴν ϑείαν γραφὴν μὴ ἀνεπισήμαντον τῆς ἐκ- 

πυρώσεως διατελεῖν ἀλλὰ διὰ Σοδόμων, ὑποφαίνειν. c- 

,B,V"MUQA 
6 Eniusvíóqv*] ὃ ᾿Επιμενίδης Κρὴς ἦν χρησμολόγος. οὗ 

καὶ τὸ “᾿Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται λόγιον. λέγεται δὲ ξξήκοντα 
ἔτη ὑπνώσαντα οὕτω μετὰ ταῦτα ἀναστῆναι παραλλάττοντα 
καὶ κεκινημένον τὴν διάνοιαν καὶ πρὸς χρησμολογίαν τὸ 

ἐντεῦϑεν λοιπὸν ἀπιδεῖν. «ο BOVMUQA 
ἐκ τῆς Οἴτης" ἐναυσάμενος] ἡ Οἴτη ἐστὶ μὲν τῆς Φω- 
κίδος ὄρος ὑψηλόν. οὐ μέντοι καὶ πεφυκὸς φλόγας ἀνιέναι. 

πῶς οὖν τοῦτο λέγει νῦν; ἔοικέ μοι. διότι ἐκεῖ Ἡρακλῆς 

τὸ τελευταῖον κατ᾽ ἰδίαν ἀξίωσιν ὑπὸ Φιλοκτήτου ὧλο- 
καυτώϑη. «ο ΓΥΜΩΔ 

ἢ πιναρός"] ἀντὶ τοῦ δυπῶν. co AV 
ΖΔιάσια")] £oori] ᾿άἀϑήνησιν οὕτω καλουμένη. ἣν εἰώϑεσαν 

^ , , , ^ , M bd , 

μετὰ στυγνότητός τινος ἐπιτελεῖν ϑύοντες Zhu τῷ Μειλιχίῳ. 

1 ἄγαν καὶ A | 2 ἐπιφέρων A | 1--9 οἱ δὲ ἐδίστασαν: 

ἀντὶ τοῦ τινές" τὸ γὰρ οἱ δέ οὕτως c, cet. om., C | 12 δοκεῖ A || 
16 οὗτος post 'Ez. add. VA || 17 λέγουσι V | δὲ ΓΥ͂Δ; καὶ C | 
19 παρακεκινημένον Bachmann, Anecd. Par. 11 363,8 | 20 λοιπὸν 
om. C, cf. Anecd. Bachm. || 28 τινος om. V | τῷ om. sch. 
Icarom. 24 

20 
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25. Scholia in Luciani Tim. 7—14. 1-18 L 

ἔοικε δὲ καὶ τοὔνομα vo )rn, ἀπὸ τοῦ διασιαίνειν τεϑεῖ- 
σϑαι. .“ΟΑΟΟΓΙΝΩΏΔ. Addit Δ: διασιαίνειν δέ ἐστι τὸ ἀπο- 
τρέπεσϑαι τὰς ἀνίας. c 

οὐ παροπτέος] ἀντὶ τοῦ οὐ δεῖ παρόψεσϑαι. c- M 9 
κατεαγμέναι]) συντεϑλασμέναι. co M 10 
ἐπὶ τὸν σοφιστήν] ἀντὶ τοῦ κατὰ τοῦ σοφιστοῦ. c— M 

ὑπερέσχε] ὑπεράνω αὐτοῦ ἔϑηκε. «ο M 
'"Aváxtiov*] τὸ τῶν Διοσκούρων ἱερὸν "Aváxsiov ἐκαλεῖτο" 
"άνακες γὰρ αὐτοὶ παρ᾽ Ἕλλησιν ἐκαλοῦντο. «ο VREMQA 
οἷον ἦν xTÀ.] ὡραῖον. c» Δ 11 
εἶναι] τινά δηλονότι. c- M 
αὐτίκα] ἀντὶ τοῦ συντομώτατα. c-— M 
καταστήσεται] γενήσεται. c— M 
ἐπιστρέψας] εἰς ἑαυτὸν ἐπισπασάμενος. c- M 
ἐξεφόρει") ἀπήντλει, ἐξέφερεν. c Δ 12 
δικράνοις ἢ] δίκρανα πτύα τινὰ οὐ συνεχῆ ἀλλὰ διῃρη- 
μένα vá, οἷς ἐφάπτονται τοῦ σωροῦ, ἢ κατὰ δύο ἢ κατὰ 
τρία. τούτοις δὲ καὶ λιπεμῶσιν ἐν ταῖς ὅλῳς. c VECMQA 

λάριοι] λάριον, ἀντὶ τοῦ ἡδεῖς καὶ συμποτικοί. ἐνδέχεται 

δὲ καὶ λάροι γράφεσϑαι, ἵν᾽ v of ἁρπακτικοί, ἀπὸ μετα- 
φορᾶς τοῦ ὀρνέου. c- RMA 

— [ ἀντὶ τοῦ of ἡδεῖς. «ΟὙΩὩ 
ἀγαπάτωσαν: ἀντὶ τοῦ ἀρκείσϑωσαν. c [νῷ 
προαιρεῖσϑαι] προτιμᾶν. «ΟΝ 18 

συνεσπακώς] κάμψας. συναγαγών. c- M 

ἀποδράσεσϑαι παρ᾽ αὐτῶν: ἀντὶ τοῦ ἐξ αὐτῶν. c ORVQ 
ἐπικαλεῖν) ἤγουν ἐγκαλεῖν. c M 14 

8 Ζιάσια — παρὰ τὰς ἄσας, τὰς ἀνίας Etym. | 5 συντε- 
ϑλασμένον M. || 8 cf. sch. Conv. 9. 24 | 9 ἑλλήνων VA || 16 εἰσὶ 
post πτύα O|| 17 ἢ καὶ κατὰ δύο ἢ καὶ κατὰ C | 18 τοῖς GA. O | 
ἅλωσιν CVA || 19 F in textu λάροι, λαροὶ A; a scholiasta in 
utroque cod. λάριον corr.  λάριον b (fort. lemma est, scrib. 
λάριοι); om. MA | in mg ad συμποτικοί add. A: ἢ ἀδηφάγοι 
(cf. Suid. s. v. λάρος xsynvosc)|| 26 τὸ παρ᾽ αὖτ. ἀντὶ b 



ἡ Ὁ ΠΣ] 95. Scholia in Luciani Tim. 16— 20. 

10 ὦ Ζεῦ, πρὸς τοῦ Διός: παίζει πρὸς τοὺς ῥήτορας οὕτω 
συνεχῶς κεχρημένους. ἢ καὶ ἠϑικὸν τοῦτο ποιεῖ καὶ ἁπλοῖ- 

xóv. c» AVQ 
17 ἐπ’ &oóro*] ἀντὶ τοῦ ἐπὶ σπορᾷ. c- AM 

τῇ Θεσμοφόρῳ: τῇ ᾿Ἑστίᾳ᾽ ἐπαρϑενεύοντο γὰρ αἱ ἱέρειαι 

αὐτῆς πανταχοῦ. c CVQA 
λαφυσσόμενος καὶ ἐξαντλούμενος ἀντὶ τοῦ λαφύσ- 
σεσϑαι καὶ ἐξαντλεῖσϑαι παραχωρούμενος. c- VEMQA 

18 ἀφαιρούμενοι") παϑητικῶς ἀκουστέον ἀφαιρούμενοι ἀντὶ 

τοῦ στερούμενοι. co ΝΜΩΔ 
Δαναΐδων")] Αἴγυπτος καὶ Δαναὸς ἤστην μὲν ἀδελφώ, 
γεγόνασι δὲ πατέρες ὃ μὲν ν΄ υἱῶν, ὃ δὲ ν΄ ϑυγατέρων 
ὁ Δαναός. γημάμεναι δὲ τοὺς ἄρρενας αἵ ϑήλειαν καὶ 
φόνον ἀνόσιον κατ᾽ αὐτῶν μελετήσασαι ἅπαντας ἐν μιᾷ 

νυκτὶ παρὰ τὸν καιρὸν τῆς συνουσίας διεχρήσαντο τὴν 

ἅπασαν ἀρχὴν τῷ ξαυτῶν πατρὶ κατακτώμεναι. ἔνϑεν τοι 
καὶ ταύτην ἔλαχον ἐν "Aibov τιμωρίαν εἰς τετρυπημένον 
πίϑον ἀντλῆσαι. c- Γ 

τοῦ ἐπιρρέοντος ἢ] τῆς ἐπιρροῆς. c VQ 

19 καὶ ἐς τὸ ἅπαξ ἀναπεπταμένον: ἀντὶ τοῦ διόλου. c? 
βΥΩδ 

90 ὑποσκάξεις xvÀ.] ὡραῖον. e ΓΥ͂ 

ὕσπληξ] ὅτι καὶ τὸν συνέχοντα τὰς κιγκλίδας μοχλόν, ὃν 
ἀρτίως λάμναν φασίν, ὕσπληγα καλεῖ. c ΠΥΜΩΔ 

-πρίασϑαι βρόχον] εἰς τὸ Ov ἀπορίαν βίου ἀνάψαντας » 

ἑαυτοὺς ἀπολῦσαι τοῦ ζῆν. c RVMQA 

χρυσόχειρες ἢ] ἢ τοῖς δακτυλίοις περιαυγαζόμενοι τοῖς χρυ- 
σοῖς ἢ δι᾿ εὐπορίαν ὑπερβάλλουσαν χειροπληϑῶς τὸν χρυσὸν 

1 πρὸς om. A || 4 ἐπὶ om. M || 5 cf. Dial. mer. VII 4 | 9 παϑη- 
τικὸν V | ἀφαιρούμενοι om. V || 18 τοὺς ἄρρενας certo legi videtur 
(non τοῖς ἄρρεσιν) l | 16 πατρὶ μόνῳ κτώμενοι Vat. 9224 | £v u£v- 
τοι l; er. Vat. 224 | 17 verovuu£vov et 18 ἀντλοῦσαι [; cr. Vat. 224 
(τετρημένον sch. Dial. mort. XXI 4. Dial. mar. VIII 3) | 19 £zeic- 
ροῆς € || 23 cf. sch. Cal. non cred. 12 | ὅτι om. V | ὃ 9; ἣν RVA || 
24 ὕσπληκα Γ᾽ 26 ἑαυτοὺς om.F ||27 ἤτοι τοῖς VA || 28 χειροπληϑῆ: Δ 

10 

9 e 

i] e 



25. Scholia in Luciani Tim. 20—27. 113 

διασπείροντες. c—- BVM A. Addit B: 5, ὅπερ ἐστὶν ἀλη- 
Gic, ἐνυφασμένον αὐτὸν iv ταῖς ἐσθήσεσιν ἔχοντες. c 

Πλούτων" — ἅτε πλουτοδότης] αἰνίττεται εἰς τοὺς ἀπὸ 

τῶν τελευτώντων πλουσίων διαδεχομένους τὸν κλῆρον. 

5. ταύτῃ τοι καὶ ὑπὸ τοῦ Πλούτωνός φησιν αὐτοὺς τὴν ἀπὸ 
τῶν χειρόνων ἐπὶ τὰ πρείττω λαγχάνειν μεταβολήν. «ΟὝΤΩ Δ 

δέλτον] δέλτος καὶ τὸ ἐν εἰλήσει βιβλίον καλεῖται. c 
VMQA 

ἐμὲ δὲ οἱ ἐπελπίσαντες — c.26 εὐδαιμονεῖν οἴεσϑαι] 
10 ὡραῖον ὅλον τὸ χωρίον. c- Δ 
ἀφαιρεϑῆ") τὸ ἀφαιρεϑῇ καὶ τὸ τμηϑῇ καὶ τὸ ἀνακη- 
ρυχϑῆ σχῆμά ἐστι τὸ παρὰ τοῖς δήτορσιν ἰσοκατάληκτον 

λεγόμενον. ὃ καὶ πάρισον λέγεται. co Δ 
Πυρρίου κτλ.}] οἰκετικὰ ταῦτα παρὰ τοῖς παλαιοῖς ὀνό- 

15 ματα. c ΓΥΜΔ 
ἐκ μυχοῦ κτλ.] σημείωσαι. c TV 
ἀπειρόκαλος] σημείωσαι, πῶς ἐχρήσατο. —— [VA 
— [ἀντὶ τοῦ ἄπειρος τοῦ καλοῦ. —— VMQA 
μαστιγοῖ κτλ.] ὡραῖον. c ΓΥ͂ 

0 ἐπιϑυμήσας κτλ.] σημείωσαι. c Δ 
καὶ πρὸ πολλοῦ κτλ.] ὡραῖον. «ο VV 
δυσέρωτας] δυσέρωτες μὲν οἵ ἄγαν ἐρῶντες, ἀνεπαφρό- 
διτοι δὲ of ἠλίϑιοι καὶ προβατώδεις οἶμαι᾽ καὶ αὖ πάλιν 
[c. 27] ἐράσμιος ὃ ἔρωτα ἐμποιῶν. ἀνέραστος δὲ τούὐναν- 

35 τίον. «οΟΔ 
ἐς βαϑυκήτεα πόντον] τὸ Θεύγνιδος [175] διαπαίξει. «ο 

VSQA 
αὐτοπρόσωπον] ἀντὶ τοῦ αὐτόχρημα. c— V 
ἀμβλυώττοντες τὰ τηλικαῦτα: ἀντὶ τοῦ μὴ ἔχοντες ἤτοι 

380 μὴ δυνάμενοι βλέπειν τοσαῦτα μεγέϑη τῶν κακῶν. ἢ συν- 

1 διασπείροντας RV | 1 δέλτον καὶ V 11 ἐντμηϑῇ Luc. | fort. 
καὶ τὸ ἀνοιχϑῇ post τμηϑῇ inserendum, cf. Luc. || sch. 17 et 18 
coni. VA | τὸ (rà A) ἀπ. πῶς ἐχ. VA || 22 πάνυ sch. Catapl. 14 
fin. | 26 τὰ A| 29 ἤτοι V; εἴτουν ^| 30 τὰ voc. ^ 

ScHoL1iA rw LuvcrAwNvM ed. Rabe. 8 

22 

26 



114 95. Scholia in Luciani Tim. 31---80. 

, N , , £n 9-459.. ὁ , , 
υπακουστέον τὴν εἰς πρόϑεσιν, iv ἢ ἀμβλυώττοντες εἰς 

τὰ τηλικαῦτα οἷονεὶ σκοτοδινιῶντες. τὸ ἀκριβὲς τοῦ βλέ- 
σειν ἀπολωλεκότες. «οΔΥΝ 
- ^ ji ^ 1 2 , , 4 M * 

98 τῦφος διὰ τὸ οἷονεὶ ἐκκεκαυμένον χωρίον ἐξηρημῶσϑαι τὸν 

ἑαλωκότα τῷ πάϑει τούτῳ τῶν βελτίστων φρενῶν καὶ μηδ᾽ 
Dx , d , ^ " - , 3 e ' 

ὅποι ἰέναι συμφερόντως ξαυτῷ ἐπιστάμενον, παρ᾽ ὃ καὶ 

τῦφος εἴρηται τὸ πάϑος᾽ τύφω γὰρ τὸ φλέγω καὶ καίω 
φασίν. σύνδρομον τούτῳ καὶ ἣ ἄνοτα᾽ ἀνοηταίνουσι γὰρ 

c - , , € M 5.7 2 £ / 
οἵ τῷ τύφῳ σεσαγηνευμένον τῷ μὴ εἰδέναι ἔχειν, oi χρή- 

-» , e "Δ 

σονται ἕαυτοῖς. ἐπὶ τούτοις ἡ ἄκαιρος ἐπεισέρχεται με- 
γαλοψυχία τῇ ἀπὸ τοῦ πλούτου περιττότητι τὸ δῆϑεν 
e , , 3 ,ὔ E: M , 

ὑποδυομένη φιλάνθρωπον. ἀλλά ye δὴ καὶ μαλακία 

συνέστιον αὐτοῖς ἐκβιάζεται τυϑέναι ἑαυτήν, τὴν ϑρύψιν 
' f ' M ? , , , 

τὲ καὶ ϑηλύτητα διὰ τὴν εὐπορίαν προβαλλομένη. σύμ- 

μαχοι ταύταις λοιπὸν ὕβρις τε καὶ ἀπάτη. τῆς μὲν τῶν 
ἄλλων διὰ τὸν πλοῦτον ὑπερφρονεῖν ἐχούσ ἧς δὲ τὸ σύν δ y 0ggovem, epa vaDs. ME 
παράλογον τῆς οἰήσεως κρατύνειν ἀναπευιϑούσης καὶ ,ὡς 

καλῷ T£, καὶ σωτηρίῳ τούτῳ προσανακεῖσϑαι. co |BVMA 
j €- x τὰ t c , ? - - M , 3, 

29 τὸ ποῖον] ἀτελὴς ὁ λόγος αὐτῷ τῷ τοῦ δράματος ἔϑει. 

πολλὰ δὲ τοιαῦτα τῇ κωμῳδίᾳ. c» A 

80 Ὑπερβόλῳ: Ὑπέρβολος οὗτος, ὡς ᾿Ανδροτίων [fr. 48. 
F. H. 6.1 p. 376 Müller] φησίν, ᾿Δἀντιφάνους ἦν Περι- 
ϑοίδης. ὃν καὶ ὠστρακίσϑαι διὰ φαυλότητα. ὁ δὲ αὐτὸς 
καὶ λυχνοποιὸς ἦν καὶ ἐλυχνοπώλει. ὡς ᾿Αἀνδοκίδης fr. 5. 
ed. II p. 109 BlaB] ἱστορεῖ. ὃς καὶ ξένον αὐτὸν εἶναι καὶ 
βάρβαρον βούλεται. ἐπὶ τούτου δὲ καὶ τὸ ἔϑος τοῦ ὀστρα- 
κισμοῦ κατελύϑη, ὡς Θεόφραστος ἐν τῷ Περὶ νόμων [om. 
Wimmer] λέγει. Πολύξηλος δὲ ἐν Δημοτυνδάρεῳ |fr. 5. 

C. A. F. 791 Καὶ Φρύγα αὐτὸν εἶναί φησιν εἰς τὸ βάρ- 

6 αὐτῶ V | 8 γὰρ τούτῳ V | 9 μηδ᾽ V | 12 μαλακίας V; 
μαλακίαν Δ || 18 ἑαυτοῖς V || 14 εὐποιίαν βαλλομένην Δ | 11 κρα- 
τύνειν [ V; ἀνατείνειν Δ || 22. 23 περιυϑύδης ΓΔ; om. V | 28 καὶ 
om. V | 27 ὡς — 28 Ζημοτ. om., tum καὶ φρύγα δὲ V | 
29 φασιν V 
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25. Scholia in Luciani Tim. 30. 115 

βαρον σκώπτων. Πλάτων δὲ ὃ κωμικὸς ἐν ὝὙπερβόλῳ 
[fr. 170. C. A. F. 645 K.] “υδὸν αὐτόν φησιν εἶναι 
Μίδα γένος. καὶ ἄλλοι ἄλλως. ἔστι δὲ τῇ ἀληϑείᾳ Χρέ- 
μητος. ὡς Θεόπομπος ἐν τῷ Περὶ δημαγωγῶν [fr. 102. 

F.H. G. I p. 294 Müller]. Κρατῖνος δὲ ἐν “Ὥραις [fr. 262. 
C. A. F. D 91 K.] ὡς παρελϑόντος νέου τῷ βήματι μέμνηται 

καὶ παρ᾽ ἡλικίαν καὶ ᾿Δριστοφάνης Σφηξὶ καὶ Εὔπολις 
Πόλεσι |fr. 388. C. A. F. 522 K.]. Θεόπομπος δὲ πάλιν 
ἐν δεκάτῳ Φιλιππικῶν [fr. 103. F. H. G. I 294 Müller] ἐν 
Σάμῳ φησὶν ἐπιβουλευϑέντα ὑπὸ τῶν ᾿4ϑήνηϑεν ἐχϑρῶν 
ἀναιρεϑῆναι, τὸ δὲ νεκρὸν αὐτοῦ εἰς σάκκον βληϑὲν ῥιφῆ- 
ναι εἰς τὸ πέλαγος. «α bVA 

Κλέωνι) Κλέων δημαγωγὸς ἦν ᾿4ϑηναίων προστὰς αὐτῶν 
ἑπτὰ ἔτη. ὃς πρῶτος δημηγορῶν ἀνέκραγεν ἐπὶ βήματος 
καὶ ἐλοιδορήσατο. ϑροασὺς Ov καὶ οὕτως. ὥστε. χκαϑὼς 
Θεόπομπος |fr. 99. F. H. 6.1 294 Müller] ἱστορεῖ, συνε- 
ληλυϑότων ᾿4“ϑηναίων παρελϑεῖν εἰς τὴν ἐκκλησίαν στέφα- 

vov ἔχοντα καὶ κελεῦσαι αὐτοὺς ἀναβαλέσϑαι τὸν σύλλο- 
γον --- τυγχάνειν γὰρ αὐτὸν ϑύοντα καὶ ξένους ἑστιᾶν 
μέλλοντα --- καὶ διαλῦσαι τὴν ἐκκλησίαν. δωροδόκος δὲ 

εἰς ὑπερβολὴν ὑπῆρχε καὶ τοῦτο δηλοῖ αὐτοῦ ἡ γραφεῖσα 
ἀπ᾽ αὐτοῦ Μυτιληναίοις ἐπιστολή ὕστερον δὲ Μυτιλήνης 
ἁλούσης ὑπὸ Πάχητος τοῦ στρατηγοῦ τὴν μὲν ἔμπροσϑεν 

ἡμέραν συμπεῖσαι τὸν δῆμον, ὡς χρὴ “εσβίων ἁπάντων 
πλὴν Μηϑυμναίων τοὺς μὲν ἡβῶντας ἀποκτεῖναι, παῖδας 

δὲ καὶ γυναῖκας ἀνδραποδίσασθαι. καὶ τὸ ψήφισμα τοῦτο 
ἀποστεῖλαι ἐπὶ τῆς Παράλου" τῆς δὲ νυκτὸς τῆς ἐπιούσης 

1 σχκώπτοντες, om. Πλάτων -- 4 δημαγωγῶν, V | 8 μῆδον 
τὸ γένος A || 6 προσελϑόντος Hemsterhuis || 7 καὶ ἄἄριστ. -- 
8 Πόλεσι om. V | de Hyperbolo cf. sch. Aristoph. Vesp. 1007 | 
σφιγξὶ A | πάλιν — 9 Φιλιππ. om. V | 9 ἐν δ΄ Solanus | 

9. 10 φησιν ἐν σάμω V | 11 róv — βληϑέν A (cf. sch. Aristoph. 
Vesp. 1001) | 12 et 13 coni. V (ὁ δὲ κλέων) | 15 καὶ (post àv) 
om. V| 22 ἀπ᾽ V et (€ ex $) b || 27 τῆς (post νυκτὸς) om. V 

8* 
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116 25. Scholia in Luciani Tim. 30— 40. 

ἐλθόντων ὡς αὐτὸν τῶν ἐπιδημούντων 'A95vnci Zsofíov 

καὶ δέκα ταλάντοις αὐτὸν ἀργυρίου μετελϑόντων μεταπεῖσαι 
πάλιν τὸν δῆμον καὶ τριήρη ἄλλην ἀποστεῖλαι ἀναιροῦσαν 

τὸ ψήφισμα. οὕτω Θουκυδίδης [3, 86.54.1. ἐπέστη δὲ 
καὶ τῇ πρὸς “ακεδαιμονίους εἰρήνῃ, ὡς Φιλόχορος [fr. 106. 
F. H. G. I p. 401 Müller] καὶ ᾿“ριστοφάνης [cf. Vesp. 665 
eum schol] προσϑεὶς ἄρχοντα Εὔϑυνον. ᾿Δριστοτέλης δὲ 
ἐν Πολιτείᾳ [XXVIII 3] καὶ περιξζωσάμενον αὐτὸν λέγει δη- 
μηγορῆσαι. εἰς τὴν ϑρασύτητα αὐτοῦ ἀποσκώπτων. τὰ 

δὲ ὑπὸ ,ιτὴν ὄψιν; ἦν ἀργαλέος καὶ μάλιστα τὰς ὀφρῦς, 
ὡς Κρατῖνος Σεριφίοις [om. Kock]. εἶχε δὲ καὶ φωνὴν 
μεγάλην" ᾿Αριστοφάνης Σφηξὶν [36] ἐπ᾽ αὐτοῦ 

“ἔχουσα φωνὴν ἐμπεπρημένην ὑός". 

βυρσοδέψην δὲ αὐτὸν λέγεσθαι ᾿Ιδομενεὺς [om. Müller] 
ἤτοι ὡς βυρσοδέψου υἱὸν ἢ ὡς αὐτοῦ ἔτι παιδὸς τὸ ἐπι- 
τήδευμα μεταχειρισαμένουι ἐκωμῳδεῖτο δὲ καὶ ἐπὶ μανίᾳ, 

ὡς Κρατῖνος Σεριφίοις |om. Kock]. ἐξέπλευσε δὲ καὶ στρα- 
τηγὸς ἐπ᾽ "Augímolw, ἔνϑα καὶ ἐχελεύτα νικηϑεὶς ὑπὸ 
Βρασίδου ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Δμεινίου. c RV 

πλοῦτος ὃ ἐμὸς κτλ.] ὡραῖον. c TF 
ἀνέξομαι) ἀντὶ τοῦ βαστάσω᾽ τὸ γὰρ ὑπομένω γενικῇ συν- 
τάσσεται. c— M 

ἀνέξομαι xvÀ.] οὐ πρὸς τὸ ἀνέχομαι, πρὸς δὲ τὸ λέγοντα 

q σύνταξις. c bM 

— ] σκόπει, πῶς ἐνήλλαξε τὴν σύνταξιν, ov πρὸς τὸ &vébo- 
μαι ἀποδοὺς τὴν πτῶσιν. ἀλλ᾽ αἰτιατικὴν ἐπενέγκας οἷον 

“ὀλίγα λέγοντά c&'. ἴσως δὲ τὸ ἀνέξομαι ἀντὶ τοῦ προσ- 
δέξομαι ἢ παραχωρήσω προσελήφϑη. c VMQA 

ὑπεκστήσομαι"]} ἀποστήσομαι. c Δ 

3 vo. πάλιν ἄλλην V || ὅ ὡς Φιλ. προσϑεὶς ἄρχ. Εὔϑ'. καὶ Hem- 
sterhuis | 7 Εὐθύδημον lIacobitz | 8 ἐν Ποῖ. om. V | 11 ὡς — 
13 óóg om. V | 11 et 17 σερίφοις I || 14 "Ióou. om. V | 15 ἢ pro 
ἤτοι V | 17 ὡς Ko. 2. om. V | καὶ om. Rh || 23 scrib. ἀνέξομαι, cf. 
Luc. | 26 ἀπενέγκας V || 28 παραχωρῆσαι V 
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25. Scholia in Luciani Tim. 41— 45. TIT 

Κορύβαντες] οὐ μάτην τοὺς Κορύβαντας ἐπὶ τῇ ἐκ- 
πλήξει ἐμβοᾶται, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ παραδόξῳ καὶ μανιώδει δῆϑεν 
τῷ συγκυρήματι. co VQA 
-- ] διὰ τὸ παράδοξον καὶ τεράστιον τοῦ ϑησαυροῦ τοὺς 

Κορύβαντας ἐπικαλεῖται. c— bM 
ἄνθρακας εὕρω ἀνεγρόμενος] κατὰ τὸ ὑπὸ τῶν πολ- 
λῶν τερατευόμενον. «ο [VMA 

ἐπίσημον] ἀντὶ τοῦ κεχαραγμένον. c Δ 
᾿Ἔλέου" βωμός] ἵδρυτο γὰρ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις ᾿Ελέου βωμὸς 

i0 ἐπὶ συμπάϑειαν καὶ φιλανϑρωπίαν αὐτοὺς καλῶν. c- 

18 

25 

VECMQA 
Iaví*| ἐπὶ ταῖς ἐσχατιαῖς γὰρ καὶ τοῖς ἐρημοτέροις τῶν 

χωρίων εἰώϑεσαν “Ἕλληνες τὸν Πᾶνα ἴδρύεσϑαι. c VOQA 
&zogoác*] ἦσαν παρ᾽ Ἕλλησιν ἡμέραι ἀπραξίαν εἰσηγού- 
μεναι παντὸς καὶ ἀργίαν, ἃς ἀποφράδας ἐκάλουν. ἐν ταύ- 

ταις οὐδὲ προσεῖπεν ἄν τίς τινα οὐδὲ καϑάπαξ φίλος ἐπε- 

μίγνυτο φίλῳ ἀλλὰ καὶ τὰ ἱερὰ ἀχρημάτιστα ἦν αὐτοῖς. 

ἐτελεῖτο δὲ ταῦτα κατὰ τὸν Φεβρουάριον μῆνα. ὅτε καὶ 
τοῖς καταχϑονίοις ἐνήγιξζον. καὶ πᾶς οὗτος ὃ μὴν ἀνεῖτο 

τοῖς κατοιχομένοις μετὰ στυγνότητος πάντων προϊόντων 

ἕτερον τρόπον, ὃν καὶ τὰ Διάσια Grvyvátovreg ἦγον ᾽4ϑη- 

ναῖοι. ἐντεῦϑεν καὶ πάντα τινὰ τῶν ἀπαισίων ἀποφράδα 
ἐκάλουν, οἷονεὶ ὃν μηδὲ φράσαι μηδὲ προσειπεῖν ἄξιον 

νομίσαι δι᾿ ὑπερβάλλουσαν κακίαν. c VRM A. Addit b: 
ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου λόγῳ οὗτος αὐτὸς ὃ “ουκιανὸς τί 
ἐστιν ἀποφρὰς πάνυ σαφῶς δηλοῖ [Pseudol.s. De apophr. 
e. 1sq.]. — 

ἢ τό ys κτλ.] ἀντὶ τοῦ ἢ τοῦτο μόνον παρανομήσωμεν. 
ἢ ἀντὶ τοῦ βραχὺ ἢ ὀλίγον παρανομήσωμεν. «ο ΓΥΜΩΔ 

2 ἐχβοᾶται Δ || 9 cf. sch. Demon. ὅ7 || 10 αὐτοὺς καὶ 
φιλ. C | παρακαλῶν VA | 14 παρ᾽ ΓΥ͂; γὰρ A | 18 αὐτοῖς post 
ταῦτα add. VA || 19 ἐνήγ. τοῖς κατ. VA | καὶ πᾶς xv. om. A || 
21 οὐχ ἕτερον Graeven | cf. p. 110,28 || 22 τὸν ἀπαίσιον V || 
28 φράσαι τις V | 28 et 29 παρανομήσομεν A 

41 

42 

48 

45 



118 25. Scholia in Luciani Tim. 46—54. 

46 toyetuov*] ἐπέχον τὸ αἷμα. c— VMA 
47 ἀναφαλαντίας] ἤγουν ὃ φαλακρός. c M 
48 καὶ ὅπως κτλ.] προσυπακουστέον τὸ μέμνησο "Avr; συνη- 

ϑείᾳ. c VMQ 

καίτοι σύ γε xvÀ.] ὡραῖον. co V 
κατέαγα xvÀ.] ὡραῖον. «ο Γ 
— ] rv] ἡ σύνταξις τὸ ᾿κατέαγα τοῦ κρανίου᾽, ὡς Tov- 
στῖνός φησιν. c» [ΖΜ 

— καὶ τοῦτο ᾿Δττικόν᾽ αὐτοὶ γὰρ ἀεὶ ἐπὶ μέρους εἰώ- 
ϑασι λέγειν, “ἔφαγον τοῦ ἄρτου᾽, “ἔπιον τοῦ olvov', οὕτως 
οὖν χαὶ ἱκατέαγα τοῦ κρανίου᾽. c ΟΥ̓ΜῺΔ 

49 γινόμενον] ὀφειλόμενον. c 8 
ὅ0 τὸ μέγα ὄφελος κτλ.] ὡραῖον. c V 

μιᾶς ἡμέρας κτλ.] σημείωσαι. c TV 
ἐθεώρησα᾽"] ἀντὶ τοῦ ϑεωρὸς ἐγενόμην. c S8 

ὅ1 Ἡλιαίᾳ ἢ δικαστήριον ᾿4ϑήνησιν ἡ ᾿Ἡλιαία εἰς ὕπαιϑρον 
προκαϑημένων τῶν δικαστῶν, παρ᾽ ὃ καὶ ᾿Ἡλιαία ἐκαλεῖτο. 
παρὰ τὸ ἡλιοῦσϑαι τοὺς ἐκεῖ ἁϑροιξζομένους. c VEOMQA 

χρυσοῦν ἀναστῆσαι) ἀνέστησε τὸν ἅγιον ἀντὶ τοῦ ἐξω- 
. γράφησε. c 8 

κεραυνὸν --- ἔχοντα xvÀ.] κεραυνὸν μὲν ὡς ἴσον δῆϑεν 
τῷ Διί, ἀκτῖνας δὲ ὡς τῷ ᾿Δπόλλωνι. co ΝΩΔ 

58 πλουτεῖς τὸν ὀπισθόδομον" διορύξας] ὡς ἱερόσυλον 
διαβάλλων ταῦτά φησιν ὁ γὰρ ὀπισϑόδομος ἱερόν. c» 
VEMQA. Addunt VMQA: τὸ ὄπισϑεν δὲ τοῦ ἀδύτου 
οὕτως ἐλέγετο. ce 

— [ὅτι ὃ ὀπισϑόδομος ἵερόν. τὸ ὄπισϑεν τοῦ ἀδύτου 
οὕτως ἔλεγον, ἐν ᾧ καὶ τὰ δημόσια ἀπέκειτο χρήματα. c Ὁ 

54 τὸ σχῆμα κτλ.] ὡραῖον. c V 
Σωφρονίσκος] οἷον τοῦτο πέπαιχεν ἀπὸ τοῦ Σωφρονί- 

. Gxov παρωῳδήσας. c- VQA 

9 cf. sch. Char. 5. Alex. 16. De hist. conser. 20. sch. in 
Plat. Gorg. 469 D | 11 κατέαγον C|| 30 σωφρονικός Luc. vulg. 

15 

20 
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25—26. Scholia in Luciani Tim. 54—58, Char. 1. 119 

ixrivoc] fGov ἁρπακτικόν. «ο M 
καρύκης] βοῶμα Λύδιον ἐξ αἵματος ἡ καρύκη. c ΓΥΜΩΔ 
μυττωτοῦ"} μυττωτὸς τρίμμα ἐξ ἀρτυμάτων πολλῶν συν- 

τεϑειμένον. ἐκάλουν δὲ καί τι ὑπότριμμα διὰ σκορόδων, 

ὡς ᾿Δριστοφάνης ἐν Εἰρήνῃ [218]. ἔοικε δὲ νῦν μυττω- 
τὸν τὸν ἀπὸ τῶν κρεῶν ἐν τῷ ζωμῷ γλοιὸν καλεῖν, ὃς τοῦ 
ξωμοῦ ἐκλελοιπότος τῷ τρυβλίῳ περικάϑηται. c- ΓΟΥΜΩῺΔ 

ἡ γοητεία" προηγεῖται] οὐδὲ Ζεῦξις ἢ καὶ Παρράσιος 5 
οὕτως ἡμῖν διὰ φαρμάκων φιλόσοφον γοητείαν καὶ τερα- 
τείαν γράψας διετυπώσατο, ὡς οὗτος ἀπαραλλάκτως διὰ 

τοῦ προκειμένου Θρασυκλέους ϑρασύτητά τε καὶ μιαρίαν 

ἡϑῶν ψευδοσόφων ἀνδρῶν ὡς ἐπὶ πίνακος ἐναργῶς τῷ 
λόγῳ ἀπηκριβώσατο. -- VA 

σοῦ δὲ αὐτοῦ κτλ.] σημείωσαι. c V 
μνᾶν] ἡ μνᾶ λίτραι δύο πρὸς τῷ ἡμίσει. -- ΜΔ 
ξυμφορήσας] συνάξας. c S 

subscriptio: 4Διώρϑωσα ἐγὼ ᾿Ζλέξανδρος μετὰ τοῦ οὗ μέ- 
μνημαι συνιερέως καὶ συνεπισκόδου ἀδελφοῦ. c- b 

20. Χάρων ἢ ̓ Επισκοποῦντες. 

ἀδακρυτὶ κτλ.] σημείωσαι. c TV 
Θετταλός] τὸν Πρωτεσίλαον λέγει. c— ΒΔ 
- [ ὁ Πρωτεσίλαος δρᾶμα γέγραπται Εὐριπίδῃ. λέγεται 

δέ, ὅτι γαμήσας καὶ μίαν ἡμέραν μόνην συγγενόμενος τῇ 

γυναικὶ αὑτοῦ ἠναγκάσϑη μετὰ τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν 

Τροίαν ἐλϑεῖν καὶ πρῶτος αὐτῇ ἐπιβὰς ἐτελεύτησε. καὶ 

1 ἁρπατικόν M || 2 αἵματος καὶ ἄλλων ἡδυσμάτων Hes., 
cf. Etym. | 3 οὗ sch. Lexiph. 6 | μυττωτὸν C; cf. Phot, 
Etym. | 3. 4 συντιϑέμενον Etym. | 4 δὲ om. € | δ᾽ οὖν 
x«i ΔΊ σκορόδου Phot, Etym.|| 5 ἔστι δὲ C | νῦν ΓΔ; καὶ CQ; 
om. VM | 5. ὁ μυττωτὸν τὸν om. C | Τ ἐν ante τῷ add. C | 
τρυβλαίῳ | | 9 φιλοσόφων cod. Voss. | 10 οὗτος A; οὕτως V || 
15 ἥμισυ, om. πρὸς τῷ, M || 22 γράμμα ΤΩ; cr. ex sch. in 
Aristid. III 671 Dindort | 24. 25 κατὰ τῆς Τροίας sch. Aristid. || 
25 πρῶτος ἐπιβὰς τῆς Τροίας sch. Aristid. 

957 
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120 26. Scholia in Luciani Char. 1—5. 

φασίν, ὅτι τοὺς κάτω δαίμονας ἠτήσατο καὶ ἀφείϑῆ μίαν 

ἡμέραν καὶ συνεγένετο τῇ γυναικὶ αὑτοῦ. «ο UQ 
ὡς ἂν εἰδὼς ἅπαντα] ὡς ἐπιστάμενος σὺ ὃ Ἑρμῆς 

ἅπαντα. co Δ 
οὐ σχολή μοι xrÀ] μετέωρος ὃ λόγος τῇ μιμήσει τῶν 
ἀληϑινῶν διαλόγων. «ο ΒΔ 

πρόσκωπον" εἶναι] ἀντὶ τοῦ liii ἤτοι ἐπὶ τῇ κώπῃ 
εἶναι. co BVNA 

ὥμους" οὕτω καρτεροὺς ἔχων] ὡς παλαιστὴν αὐτὸν 
διαπαίξει. c BNA 

2 àxóvóvAov*] κόνδυλος ὁ iv τῇ συνηϑείᾳ γρόνϑος. c» 

VBCQA 
ὃ ὑψηλὸν ἀρϑῇ κτλ.] ὡραῖον. c» T 
᾿Δλωέως υἱέας δύο" κτλ.] Ὦτον καὶ ᾿Εφιάλτην. co VNQA. 
Addunt NA: εἴρηται περὶ τούτων ἐν τοῖς κατόπιν |p.106,30] 
μετὰ ϑαυμαστῆς οἵας τῆς ϑεωρίας, τί τὸ τοῦ μύϑου αἰνίτ- 

τεται. ὅτι διὰ τῆς τῶν ὀρέων σκιᾶς ϑηρῶντες οὗτοι τὰς 
ἀποστάσεις τε καὶ τὰ ὕψη τῶν τόπων ὥσπερ ϑέμις τοῖς 

ὀπτικοῖς τοῦτο ὑπελήφϑησαν παρὰ τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων, 
φημὶ δὲ τὸ τὰ ὄρη ἐπάλληλα. ἐποικοδομεῖν. c 

ἕξειν οἰομένους κτλ.] ὡραῖον. «ο ΓΥ͂ 
4 ὁ δὲ γεννάδας Ὅμηρος κτλ.] σκόπει τὸν βωμολόχον. 

ὅπως εὐθίκτως διαγελᾷ τὰ τῶν “Ἑλλήνων σεμνότατα. -ο 
BNA 

ποιηταί") οὕτως ὄϊναιο, γόης καὶ 'mieleroyoágs. c- 
'"V'BNUQA. Addit U: εἰ μὴ ἤδεις αὐτοὺς ψευδομένους. 
οὐκ ἂν κχκατεγέλασας αὐτούς. cc 

6 ξυντριβέντες τῶν κρανίων: vui ἡ σύνταξις, τὸ δὲ 
κοινὸν συντριβέντες τὰ κρανία᾽᾽ τὰ γὰρ πρὸς πεῖσιν ἢ 
δρᾶσιν αἰτιατικῇ συντάσσονται, ᾿ἔπαϑον τὴν. ψυχήν᾽, ᾿συνέ- 

10 διαβάλλει N || 11 ὅτι x. λέγεται 0 CO | 17 καὶ ὅτι A || 
18 τε om. A | 20 δὴ A || 22 ad c. 2 σοὶ δὲ εἰ μὲν κτλ. relat. A || 

28 cf. sch. Timon. 48 | 30 cv» B 

10 
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26. Scholia in Luciani Char. 5—14. 191 

' , e s; ' A 1 , 
τριψα τὴν λήκυϑον. οὕτως ovv καὶ τοῦτο πρὸς αἰτιατι- 

κὴν ἔδει ἀποδοϑῆναι. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ φιλοῦσιν ᾿4ϑηναῖοι τὸ 
D. a , , ς & ον ΡΨ) 9 e» ^ ἐπὶ μέρους λέγειν, ὡς τὸ “ἔφαγον τοῦ Ggrov', '£miov τοῦ 
olvov', οὕτως κἀνταῦϑά φησι συντριβέντες τῶν κρανίων᾽. c- 

ΒΟΩΔ 
ἀχλὺν κτλ.] ὡραῖον. «α V 
— [ σημείωσαι. c Δ 

εἰπὲ γάρ μοι κτλ.] σημείωσαι. c Δ 
Μίλων") Μίλωνος τούτου φέρεται καὶ ἄλλα Tijg, κατὰ 

^ 3 - , M ' - EM: , 

σῶμα ἀλκῆς ϑαύματα. φασὶ γὰρ αὐτὸν Πυϑαγόρειον 
E - ' - ς E 2 * * e , 
ὄντα καϑῆσϑαι μετὰ τῶν ὁμιλητῶν £v οἰκίᾳ. ἧς ὑποσά- 

Α -- , d κ᾿ * - ϑρου τινὸς τῶν στύλων ὄντος ὑποβάντα τὸ πεπονηκὸς τῆς 
οἰκίας τὸν στῦλον πρότερον παρωσάμενον ἐκείνους τε σῶσαι 

καὶ ἑαυτὸν ἀκέραιον ὑπεξαγαγεῖν. ἔτι δὲ καὶ vob, ro,, ὃ 
δὴ καὶ τοῦ ζῆν αὐτὸν ἀπήλλαξεν, ὡς βαδίζοι ποτὲ παρ᾽ 
4 ^ T ι , ji * eet P ΎὀἨῸ , 

ὕλην τινὰ ovrog καὶ παραβαίη μὲν τὴν ὁδὸν ἐπὶ πολύ, 
M - , , eA , 

περιτύχοι δὲ κορμῷ μεγάλῳ κατεσφηνωμένῳ, ὃν βιαζομένου 
, - M - 

πρὸς τὴν διάστασιν τοὺς σφῆνας μὲν καταπεσεῖν, αὐτὸν 
' , - , - “- 2 , , ὃὲ περισχεϑέντα τῇ συμπτώσει τῶν μερῶν ἀφύκτῳ πάγῃ 

, e , , ϑηρίων ὑπάρξαι ϑοίνην. — T|B,CQA 
σοὶ τὸν Μίλωνα κτλ.] ὡραῖον. e Γ 
3 , * 93 , &peyoráírov*] ἀναλωτοτάτου. c Γ 
τὴν τὸ τριπλοῦν τεῖχος] προσυπακουστέον τὸ ἔχου- 
σαν. «ο ὦ 

9 

35 ἕρμαιον: τὸ εὕρημα προπαροξυτόνως. τὸ δὲ Ἑρμοῦ κτητι- 19 
κὸν προπερισπᾶται. c AM 

εὖ γε παρῴδεις] καλῶς γε ἄλλην ἦσας ὠδήν. co Δ 

8 καὶ ἔπιον C | 4 φασι B; om. A|| 9 Μίλωνος — 10 ϑαύ- 
ματα om. C | 10 C ine.: ὅτι Μίλωνά φησι πυϑαγόριον | φασὶ 
χτλ.: cf. Strab. VI p. 263; cf. etiam Bachmann, Anecd. Par. II 
354,3 || 12 ὑποβὰς C; ὑποβαστάσαντα Q; ὑποδύντα Strab. | 

15 faóífot B || 17 βιαξόμένοξ, A; βιαξόμενος cet. | 18 λέγεται... 
ἐμβαλὼν χεῖρας ἅμα καὶ πόδας εἰς τὴν διάστασιν βιάξεσϑαι πρὸς 
τὸ διαστῆσαι τελέως Strab. ἐκπεσεῖν Strab. | 22 ἀναλωτάτου Γ 

14 



199 26—2*. Scholia in Luciani Char. 14—22, Vit. auct. 8. 

, ES , , 3 , , Ly eo EN * πανευδαίμονα"] εὐτυχία εὐδαιμονίας διαφέρει᾽ ἡ μὲν γὰρ 
? , 2. 1 GARE. Y ? M L4 e * 9 , 2 5N 

εὐτυχία ἐπὶ ἑνὸς ἀγαϑοῦ λαμβάνεται, ἡ δὲ εὐδαιμονία ἐπὶ 

πάντων τῶν ἀγαϑῶν ἤγουν ἀρετῶν ἢ χρημάτων. c AM 

1ὅ xal τὰ μὲν κτλ.] σημείωσαι. c Δ 
, ji i4 , e M φέρουσι τὸ ὑποδεέστερον xrÀ.] ὡραῖον. c- Γ 

16 χαὶ κληρονομῆσαί γε — αἰωρούμενος} ὡραῖον 

πάνυ. c Δ 

11 ὅτι ϑνητοί τέ εἰσι κτλ.] ὡραῖον. c T 
ἔξων τε ἂν σωφρονέστερον κτλ.] σημείωσαι. co A 

ἢ τί γὰρ — c. 20 τῶν ματαίων πόνων] ὡραῖον ὅλον 

πάνυ τὸ χωρίον. c- A 
εἰ δ᾽ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐνενόουν ὅτι ϑνητοί τέ εἶσιν 

.. ἢ τί γὰρ οὐκ ἂν ποιήσειεν ἐκεῖνος ὃ τὴν 

οἰκίαν σπουδῇ οἰκοδομούμενος xvÀ.] ἀμφότερα ταῦτα 
» - e e WE. , ; , H ' ' 4 

εἴδομεν ἐφ΄ ἡμῶν τέλος ἐσχηκότα᾽ καὶ γὰρ «ΦΣτυλιανὸς 
e , 5 ^ ji , , 

ὁ Ζαούτζης οἴκημα πρὸς τὸ παλάτιον κατασκευάσας φιλο- 

τίμως τοσοῦτον ἀπέλαυσεν αὐτοῦ. ὥστε τὸν ἐγκαινισμὸν 

τοῦ οἴκου ἀρχὴν αὐτῷ τοῦ ϑανάτου καὶ τέλος ὑπάρξαν 
τοῦ βίου. “έων τε ὁ Βασιλείου τὴν τοῦ υἱοῦ γένεσιν 

λαμπρῶς ἑστιάσας αὐτὸς μὲν οἴχεται. μετέωροι δ᾽ αἵ ἐπὶ 
- n- *, ? 

τῷ υἱῷ ἀποβάσεις. c BA 
[4 , tT - - , 
ὑφ᾽ ὧν ἐπιόντων ἀγγέλων] ἀντὶ τοῦ ὑπὸ τῶν ἐπιόν- 

τῶν. c AMQ 
19 πομφόλυγας ἐν ὕδατι] ἄγαν εὐφυὲς τὸ παράδειγμα. c BA 
90 ἀεὶ τὸν ϑάνατον — c. 92 τί οὖν ἐκεῖνοι] ὡραῖον τὸ 

χωρίον. c» Δ 
92 χαὶ οἷα τὰ παρ᾽ ἡμῖν κτλ.] σημείωσαι. c A 

21. Βίων πράσεις. 

8 διδάξομαι μὲν οὐδέν, ἀναμνήσω δέ] ἱτῶν παρ᾽ "EA- 
λησι μετεμψυχώσεων τὸ δόγμα πρῶτος Πυϑαγόρας εἰσή- 

80 πρῶτος om. C 
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927. Scholia in Luciani Vit. auct. 3—4. 123 

νεγκεν. ἐπεὶ δὲ τὴν ψυχὴν προὔπάρχειν' διὰ v οὔ! τὰς 
μα ϑήσεις ἀναμνήσεις ὑποτίϑεσϑαι κρατύνεται, εἰκότως 

τοῦτο ληρεῖν τὸ νῦν πεποίηκε τὸν Πυϑαγόραν". «οἰ σφΌΩ 
e * , , E 85 , 2 M M , 

ἃ σὺ δοκέεις τέτταρα. ταῦτα δέκα ἐστὶ καὶ τρί- 

γωνον ἐντελὲς καὶ ἡμέτερον ὅρκιον] 

Γδυνάμει τρίγωνον. Γτρίγωνον᾽ α΄ ἐνεργείᾳ .", 

[τρίγωνον β΄ ".".".} τρίγωνον γ΄ ."..΄. 
Γ F ὃ γὰρ τέσσαρα μετὰ τῶν πρὸ αὐτοῦ, τουτέστι τοῦ 

, ' -» [e^ ' cpm - " , ἃ , 
τρία καὶ τοῦ 'Óvo καὶ vloU £vóg, ποιεῖ τὸν δέκα τέσσαρα 

τρία δύο ἕν᾽ οὕτω μὲν οὖν ὃ τέσσαρα δέκα, ἱτρίγωνον" 

δέ. οὕτως οἵ &gl ϑμητικ'οἱ ξηλοῦντες τοὺς ἱγεωμετρὶικοὺς 
3; , Γ ' ? ἢ ELS: 1 27 vn 2-—] , εἰς σχήματα ἱκαὶ αὐτοὶ; ἔταξαν τοὺς ἀρι' ϑμούς", τρίγωνα, 

τετράΐγωνα καὶ ἕξῆς. gl 

μενοῖ, τῆς μονάδος, "v δυνάϊμει βούλονται "εἶναι πάντα 

ἀπὸ στοιχείου τοίνυν ᾿ἀρξά- A 

' , ΓΙᾺ ^1 1 2 ,ὕ [4.4 17 
τὰ πολύγωνα, ᾿ἀποτελοῦ σι τὰ ξνεργείᾳ πολύγωνα. TQ L- 

yove καὶ τετράΐγωνα καὶ πε'ντάγωνα καὶ ἕξῆς. 'τῆς μὲν 
9] δ ὃ ems Ἂν, ^T , t ΓΚ 1. ovv! μονάδος δυΐἱνάμει οὔσ'ης τριγώνου πλευρὰ uovág, 

A δὲ 2 7, Γ , az A , À px ὃ zy τοῦ δὲ ἐνεργείᾳ 'πρώτου τριγώνου τοῦ τρία mÀev ρὰ Óvág, 
A δὲ ὃ J Γ. AO ' e1 yl ΄ὔ A Er L τοῦ δὲ δευτέρου 'τοῦ ἐξ τριὰς ἡ πλευρά. τοῦ 'Ó& τρίτου 
a 1 res 7] LU ERAT E M 71 τριγώνου τετρὰς d mÀevoá.. ἔστι δὲ ἱ'πρῶτον μὲν vol- 

yovov ἐν ἀριϑμοῖς Γὃ τρία, δεύτίερον ὃ ξξ, τρίτον ᾿ὁ δέκα 
! fle 2 ' LI D , ς LAS e - Ie καὶ ξ'ξῆς. ἐντελὲς δὲ ἱτρίγωνον ὃ δέκ'α ὡς τῷ τριγώνῳ 

καὶ τετραγώνῳ συντελούϊ μενος τοῖς πρώτοις τῶν εὐϑυ- 

Γγράμμων σ'χημάτων, τῷ μὲν τριγώνῳ διὰ τὸ Ü'Aov σχῆμα 

-- τρίγωνον γάρ —, τῷ τετραγώνῳ δὲ διὰ τὴν πλ oLy γάρ —, τᾷ ραγώνῳ δὲ διὰ τὴν πλευ- 
ράν — - ὃ γὰρ τέσσαρα τούτου πλευρά, ὅς ἐστιν ἀρχὴ τῶν 
τετρα' πλεύρων ——. οὕτως μὲν οὖν ὡς ἐν παρεκβάσει 
ἐρεῖν τρίγωνον ἐντελὲς ὃ δέκα. ὅρκιον δέ᾽ αὐτοὶ γὰρ 

Ἴ 
of Πυϑαγόρειοι 0g xov ἐποιοῦντο τὸν δ΄ οὕτως "vol μὰ 

1 τοῦτο C || 2 κρατύνει Q | εἰκότως --- 3 Πυϑαγόραν om. C | 
8 τέσσαρα ἀρυϑμὸς «|| 19 ἡ πλευρά om. φ || 20 τοῦ τ post τρι- 
γώνου add. o | ἔστι --- 22 ἑξῆς om. q | 28 συντελούμενον codd. | 
29 cf. Porph. Vit. Pyth. 20 
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τὸν ἁμετέρᾳ ψυχᾷ παραδόντα τετραχτύν. παγὰν ἀενάου 
φύσιος. ἔλεγον δὲ Γκαὶ τὸν ϑεὸν" ἀριϑμὸν καὶ [c. 5] 
μετενδύεσϑαι τὰς ψυχὰς πάντα σώματα ξῴώων μέχρι καὶ 
τῶν κνωδάλων. [ς. 6] καὶ κυάμων δὲ ἀΐπείχοντ'ο. χρυ- 

σοῦν δὲ ἔλεγον ἔχειν Πυϑαγόραν κατὰ ϑάτερον τῶν μη- ὃ 
ρῶν. co "'V'gUQ 

LE τὸς 3. ;Y e , 2 -- Ἂν 

6 χρυσο ᾿ΕΝ aa γὰρ ὁ Πυϑαγόρας ἐντετυπῶσϑαι TO 
- ? E - 1 € [xr1l δεξιῷ αὐτοῦ μηρῷ τὸν Φοῖβον. «ο ΓΟΙΓΥ᾽φ ᾿ 

, 4 LÀ d , , - εἶναι τῶν ἀμφὶ Κρότωνα] 'περὶ Κρότωνα γὰρ τῆς Ἴτα- 

λίας συνεστήσατο Πυϑαγόρας! τὸ ἕαυΐτοῦ! παιδευτήριον. 10 
ἐν ᾧ τριακόσιοι T0! πρῶτον οἵ οὕτως ἀγόμενοι Πυϑαγο- 

ρικῶς. ἐνῆσαν δὲ x«l γυναῖκες ἄκρως ἐξασκοῦσαι τὴν 

Γαΐρεσιν᾽ ὧν καὶ Θεανὼ ἦν. τούτους οὖν φησιν αὐτὸν 
ἐωνῆσϑαι. ἀπὸ Κρότωνος δὲ καὶ εἰς Τάραντα ἡ αἵρεσις 

rz 1 , , ua vc [34 , c ] 
0:0  όϑη. τὴν ταύτῃ δέ φησιν' Ελ'λάδα. διότι EA-15 
E , ; / 1-231: , , 1 - - - 

λή vov πάλαι ἀποικισάντων᾽ I ταλίαν συνέβη᾽ τῇ τῆς γ'ῆς 

ἀρετῇ πλούτῳ τε μεγάλ᾽ o πλουτῆσαι! αὐτοὺς καὶ Γεὐανδρῆ- 
σαι! διαφερόϊντως᾽ ἀφ᾽ οὗ" καὶ Μεγάλη EAM &g ἐκλήϑη). c 

CPOeUO 
760 ἐξωμίας: 'é&ouión! γὰρ igógs i, τὸ δὲ ἦν χι τὼν παχὺς 30 

Γ ' 3 er] LA a ' 1 941 ' ^ καὶ τραχὺς Gre yvom τος. κατὰ τὴν ἀριστερὰν χεῖ oc 
δ M οὶ ἐν. 2f " Γ ' δ , 1 i 3». , βαφὴν o)x! ἔχων, διὸ 'καὶ ἑτερομάσχα'λος ἦν. ἀχ' ειρί- 
δωτος δὲ! ὧν τοὺς ἄϊμους παρεῖχε γυμνοὺς ὁρᾶσϑαλι, 

᾿ δ xp ' 9. Ea E , 1 j N far 5 
παρὸ καὶ ἐξωμὶς ἐκαλεῖτο. οὐ μόνον' δὲ χιτὼν “ἡ ἐξω- 

μίς, ἀλ'λὰ καὶ πε ρίβλημα!. c "V'CgUQ 25 
ἢ καὶ προϊκαλέσηται": τὸ προκαλεῖσθαι τοῦ προσκα᾿ λεῖσϑαι 
δ'ιαφέρει᾽ προσκαλεῖται μὲν "yàg οἰκέτης sic! βάσανον. 
Γπροκαλεῖται δὲ εἰς δίκην ὁ Γἀντίδικος". co 'V'CgUQ 

δέδια" κτλ.] 'ó Κυνικὸς οὗτοϊ!'ς Διογένης ἦν 'uiv Σινω- 

5 κατὰ V; καὶ φῦ || 6 coni. sch. 7 (ἐλέγετο δὲ τὸν z.) V || 
7 ἐντετυπῶσϑαι post 8 Φοῖβον V | καὶ và V || 1. 8 τὸν δεξιὸν — 
μηρὸν C | 16 τῇ om. C | 17 và pro τε C || 30 ὅτι ὁ πυϑαγόρας ἐξ. 
ἐφόρει κτλ. C || 21 ἀριστερὰν πλευρὰν Arethas in Dion. Chrys. 
12, 1 (p. 126 Sonny), cf. 4, 66 (p. 100) 
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27. Scholia in Luciani Vit. auct. 7—8. 125 

z&Uc! ἀπὸ τοῦ Εὐξείνου 'móvrov, Goyvoleuoipóg δὲ 'Óv 
καὶ διὰ viv μετὰ Κύρου στραΐτείαν, μεϑ᾽ οὗ xol! Κλέαρχος 
Γσυνεστράτευσε', δημευϑεὶς ᾿ἐφυγαδεύϑη; καὶ καταλα βὼν 
"A9 dvec! ᾿Αἀντισϑένει προσετα ιρισϑεὶς συνῆν ἱτῷ ἀνδρὶ διὰ 

βίου. ἀποϑαἱνόντος δὲ ᾿Αν τισϑένους ἀπε χϑῶς ἔχων «oig 

ἤϑεσι τῶν 'λοιπῶν ᾿Α4ϑη ναίων εἰς Κόριν' ϑον ἐχωρίζξεϊτο 
καὶ πρὸς τὸ Kod viov ὀνομαξ' μενον ἐνηυ  λίσϑη ὕπαι'ϑρος 
πίϑον ἔχων "εἰς οἴκησιν᾽. ἀναμερισάμεϊνος δὲ τὰ sig τὴν 

[τὸ πρόσφορον τῶν 

καιρῶν καὶ τὰς '᾿διατριβὰς" ἐποιεῖτο, yel u&vog μὲν ᾽48᾽᾽η- 
δίαιταν " Κορίνϑῳ καὶ; ᾿ϑήναις κατὰ 0 O ]v etg 

voig ἐπιδημῶν ᾿ἀλέας χάριν', ἔαρος δὲ καὶ ϑέρους 'Kóguv- 

Sov! κατοικῶν τῷ ἱμὴ πνιγώδ'᾽η τότε Κόρινϑον ᾿εἶναι ἀλλ᾽ 
ἀϊναψύχεσϑαι παν' ταχόύϑεν' ἀφ᾽ ἕκατέρας ϑαίΐλάττης τοῖϊς 
ἀνέμοις xevo πνεομένηϊν. ἦν δὲ τὸ ἐπιτήδευμα παρ᾽ ρησια- 
στὴς καὶ ἱπολλὰ τοὺς ἀϊσυνέτους ἐλέγχων 'καὶ παύειν 

ἐπ᾿ ιχειρῶν αὐτοὺς τῆς 'ἀνοίας τε καὶ κ'ορύζξης. φέρον ται 

δὲ αὐτοῦ παρὰ Δίωνι τῷ Προυσαεῖ καὶ διάλογοι πρὸς 
᾿Δλέξανδρον τὸν Μακεδόνα, ὁπηνίκα πρὸς Πελοπόννησον 
διαβὰς Κορίνϑου ἐπέ βη ᾿Ζλέξαν'δρος. παρὰ πάντα τοι- 
γαροῦν τὸν ἑαυτοῦ βίον οὕτως ἀτημελῶς βιώσας καὶ πρό- 
γνοίαν ἑαυτοῦ ὅσα γε πρὸς τὸ 'σῶμα οὐδ᾽ ἤνντινα πεποι- 
μένος ἀλλὰ πάντα τὰ ὑπ᾽ ὀδόντα ἐδώδιμα οἰόμενος καὶ 

ϑηρίων βουλόμενος οὐδὲν ἄνθρωπον διαφέρειν ἱτὸ πρὸς 
viv! τροφὴν ἄσκευον σηπίᾳ περιτυχὼν ὠμῇ καὶ φοῖς, ἅπερ 
of τῇ “Ἑκάτῃ ἐν ταῖς νουμηνίαις τὰ δεῖπνα ᾿ 

δῶν ποιοῦντες ἐτίϑεσαν; ταῦτα φαγὼν οὕτως, ὡς εὗρε, 
κατὰ τὸ κράτιστον ἀπεπτήσας οὕτως ἐξέϑανεν. co "Vg 

- S. M 7] 
ἐπὶ τῶν TQIO - 

ἱστρατεύομαι δὲ! ὥσπερ ἐκεῖνος: καὶ γὰρ Ἡρακλεῖ 8 
Εὐρυσϑεὺς ὁ Μυκηνῶν βασιλεὺς τοὺς ἄϑλους ἐπέτατ- 
τεν. co 'V'gUQ 

7 πρὸς φ; εἰς V || 9 τὸ scripsi; τὴν q | 9. 10 κατὰ τὰς ὥρας 
τοῦ ἔτους Dio Chrys. VI 2 || 10 καὶ om. q | 17 cf. IV 16 || 25 oi 
om. V | cf. sch. Dial. mort. I1 

ND) 



126 27. Scholia in Luciani Vit. auct. 9—19. 

9 ὀπισϑογράφων" βιβλίων] τουτέστι πυγὴν γεγραμμένων, 
πεπονημένων. c [UQ 

12 τὸν Κυρηναῖον] τὸν ᾿“ρίστιππον λέγει. c Q 

14 αἰνίγματα --- ἢ γρίφους] σημείωσαι. διαφέρει γρῖφος 
καὶ αἴνιγμα, ὅτι τὸ μὲν αἴνιγμα ὁμολογεῖ τις ἀγνοεῖν, τὸν ᾿ 

δὲ γρῖφον ἀγνοεῖ δοκῶν ἐπίστασϑαι. οἷον αἴνιγμα μέν 

ἐστι τὸ "ví δίπουν; τί τρίπουν; {τί τετράπουν: ἐνταῦϑα 
δὲ δῆλον τὸ ἐρώτημα. γρῖφος δὲ οἷον “Ἕκτορα τὸν Πριά- 
μου Διομήδης ἔκτανεν ἀνήρ᾽᾽ ἐνταῦϑα δοκεῖ μὲν εἰδέναι 

τὸ δηϑέν, ἀγνοεῖ δέ. ὅτι Διομήδης ἦν ἀνὴρ ᾿Δχιλλεύς" 
ἐκείνην γὰρ ἔσχε μετὰ τὴν Βρισηίδα. c UQ 

1ὅ καὶ γὰρ οὐ τῶν σωμάτων ἐραστής εἶμι κτλ.] 

σός, παμβέβηλε, καὶ ϑεὸς " i 

πλὴν καὶ ϑεοὺς ἔχειν σε τοιούτους πρέπει 
σοφὸν μὲν τυγχάνοντα ταῖς αἰσχρ' ουργίαις." c 'U! 

16 σείριον: τὸν ᾿ϑρίωνος κύνα, ὃς ἐπιτέλλων τῷ σφοδρῷ τῶν 

καυμάτων σεσηρέναι ποιῶν τοὺς ἀνθρώπους σείριος Ovo- 

μάξεται. c UQ 
17 νόμους vouíto τοὺς ἐμούς] ὡς οὐαί σοι. τρισάϑλιε. 

χάριν τῶν νόμων. co U 
19 d PUDE joi deed 'Ovecefi'é ἔστερον αὐτὸν λέγει 

τὸ ᾿ἄϑεον αὐτὶοῦ διασύρων. τὸ 'δεῖνα OP ἐπὶ τῶν εὐτε- 

λεὶστέρων᾽ οὕτω χρῶνται τῷ do ρίστῳ cà εὐτελὲς ϑερα- 
Γκαὶ τὰ μ'ελιτώδη προύβα' λ- 

τλετοὸ διὰ τὸ γλυκὺ καὶ τὸ ᾿ἧδύ, αἰνιττόμενος τὸ 'λεῖον 
τῆς ἡδονῆς καὶ τὸ προσηνές. c 'V'OUQ 

ἱπεύοντ'ες. ἰσχάδας δὲ 

1 τουτέστιν παραγεγραμμένων͵ Q, περιγεγραμμένων 17: vix 
sanum || ? δίπους 9 τὸ U | τρίπους Φ | τί τετράπουν 'add. 
Diels coll. schol. in Aristid. III 509, 3 Dind. | 10 τὸ ῥηϑέν om. U Il 
11 ἐκείνων — κατὰ UQ; cr. Diels coll sch. Aristid. | τὴν 

i 

om. Q| 13 post ϑεὸς legi cs (vel καὶ δὴ 6 || 14 post πρέπει 
T 

legi x | 17 ἄνους UQ, cf. sch. Ver. hist. I 16; tamen cf. Etym. 
bs M σειραίνω: - παρὰ τὸ σεσηρέναι" τοὺς γὰρ κύνας διαχάσκειν 

τότε ποιεῖ || 28 cf. sch. Bis aec. 98. Dial. mer. XII 5 || 24 καὶ 
ante ἐσχ. add. Φ | ?5 ult. τὸ om. UQ 

- 

2 

0 

0 

οι 
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παλάϑας" τῶν Καρικῶν] ὡς τῆς Καρίας διαφόρους πα- 

λάϑας ἀπὸ τῶν σύκων φερούσης εἶπε τοῦτο. παλάϑη δέ 

ἐστι σφαῖρα ἀπὸ συγκοπῆς σύκων συμπλαττομένη. c 
VCOÓUQO 

, , - ,? M ' - 3 , - 

ἐοίκασι" κτλ.) ἐπειδὴ πολλοὶ τῇ ἀτοπίαᾳ τῶν σοφισμάτων 

Γἐπισημα᾽ινόμενοι παρεγίνοντο ἐπὶ τὴν ἀγοράν. ὕπου τῆς 
ἐπιδείξεως χάριν προήει Χρύσιππος. διὰ τοῦτο νῦν τοῦτο 
λέ re λλ) M x ἘΝ M ? ' , G ác 

ytt, !ürt πολλ'οἱ τοῦτον ἐπὶ τὴν ἀγορὰν περιμένουσιν. 
γιφῦῷ 

σ΄ ^ M 2 5 - 1009 γὰρ ἐφ᾽ ἡμῖν ταῦτα: τῶν ὄντων τὰ uiv ἐφ᾽ ἡμῖν 

15 

30 

MES - - ' Y 3 rM ΚΑΤ NT 3.2 sm φασιν of ἀπὸ τῆς Στοᾶς. τὰ δὲ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν, ἐφ᾽ ἡμῖν 
μὲν ὑπόληψιν, δρμήν, ὄρεξιν, ἔκκλισιν" ἔξεστι γὰρ τούτοις 
ἅτε ἡμετέροις ἔργοις οὖσι καὶ χρῆσϑαι καὶ μή. οὐκ ἐφ᾽ 
ἡμῖν δὲ τὸ σῶμα. ἣ κτῆσις. ἡ δόξα, αἵ ἀρχαὶ καὶ ὅσα 
οὐχ ἡμέτερα ἔργα ἀλλὰ τῆς τύχης δοκεῖ. ταῦτα δὲ καὶ 
ἀδιάφορά φασι τὰ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν᾽ ἔξεστι γὰρ αὐτοῖς καὶ 
καλῶς χρήσασϑαι καὶ μὴ οὕτως, ὡς ἂν δοκῇ TO, ᾧ περι- 
γέγονε ταῦτα. τούτων δὲ τῶν ἀδιαφόρων τὰ μέν φασι 

προηγμένα, τὰ δὲ ἀποπροηγμένα. καὶ τούτων τὰ μὲν περὶ 

ψυχὶ jv! εἶναι ὡς εὐφυΐαν. ἵπροϊκοπήν. γνώμην, ὀξ' ὑτηΐτα 
διανοίας καὶ τὰ πΙαραπλήσια, τὰ δὲ ἱ'πεὶρὶ σῶμα ὡς 

Γαι σϑησίαν, ἰσχὺν καὶ τὰ 'ὅμοια', τὰ δὲ περὶ 
τὰ ἐχτὸς 'üg! εὐτεκνία, κτῆσις σύϊμμετρος᾽, ἀποδοχὴ παρὰ 
xy. , 11 LA - e ^r 11 » &v ϑρώπων xci! εἴ τι τοιοῦτο. ὡσαύϊτως Ó&! τριχῶς φασι 

[τὸ d 

ὑγίειαν. & 

* - καὶ τὰ ἀΐπο'προηγμένα., ἅπερ κατὰ ναντίον ἐστὶ τοῖς 
πρ' οἡγ μένοις καὶ κατὰ τὸ roiv 0v! τῶν, περὶ ἃ ὁρᾶται, 
περὶ Γψυχήν' φημι καὶ σῶμα καὶ τ'ὰ ἐκτός. ὡς ἀνωτέρω 
παρεϑέμεϑα. ἡἣ δὲ καϊἱταληπτιϊκὴ φαντασία row! org παρ᾽" 

1 ὡς — 2 τοῦτο om. C | 2 ἀπὸ Φ: τῆς ἀπὸ VUQ | 
2.83 z.' μάξαι σύκων Phot. | συκῶν συγκοπῆς C || 10 lemma om., 
superscr. σχολιον z? κειοως3 σελίδος" ovvow! marg. decurt.' V | 
cf. Epicteti ench. 1 | 18 φησι V | cf. Stob. ecl. I1 80, 16 Wachsm., 
sch. Bis accus. 22 || 20 μνήμην pro γνώμην Stob. II 81,1 | 
22 αἰσϑητηρίαν Stob. | ἰσχὺν om. Stob.; ante εὐαισϑ'. posuit sch. 
Bis acc. 22 | 23 τέχνα Stob. et sch. Bis acc. 22 
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αὐτοῖς λέγεται" καταλ' ηπτικὰς" ἔλεγον φαντασίας 'ràg! ἀπὸ 
Γ 1 [s jq - τῷ νῷ σαφῶς 

, 1 ' 
οὐ κα ταληπτικὰς 

ἐναπομοργνυμένας 
, LISTE R4 » 1 , r γνώσεις ἢ ἐξ ἰὼν ἄν' τις τεχμαίροιτο. 

δὲ [τὰς μὴ οὕτως ἐχούσας. ὧὡϊς αἵ ἐξ' ὑπονοίας ψιλῆϊς 
ἐγγινόϊμεναι. ἔλεγον δὲ τῶν καταληπτικῶν τὰς διὰ τῶν 

αἰσϑητηρίων αἰσϑητικὰς καὶ τὰς μὲν ταῖς αἰσϑητικαῖς 

συγκαταϑέσεϊ' σι γινοϊμένας αἰσϑήσεις. τὰς δὲ ταῖς κατα- 

ληπτικαῖς καταλήψεις. λέγεσϑαι δὲ αἴσϑησιν καὶ κατ᾽ 
1 

" ς ^ " 
οντῶν ὡς ἂν οντῶν 

ἄλλον τρόπον τό τε αἰσϑηΐτήριον' καὶ τὸ ἡγεμονικὸν καὶ 
* - c - , , - , 4 

τὴν τοῦ ἡγεμονικοῦ καϑάπερ αἰσϑητοῦ κατάληψιν. καὶ 

ὥσπερ. φασί, χρεία εἰς τὰς ἀπὸ τῶν δακτυλίων σφραγῖ' δας 

κηροῦ ἢ πηλοῦ εἰργασμένου καλῶς καὶ εὐτυπώτου καὶ 
τῆς ἐξ ἡμῶν ἐπερείσεως καί τινων ἄλλων, οὕτως καὶ ἐπὶ 
τῶν αἰσϑητικῶν φανταΐ civ! εὐτυπώτου τε τοῦ ἡγεμονικοῦ 
καὶ πολλῶν ἐστιν ἄλλων χρεία, εἰ μέλλοι τῷ ὄντι γίνεσθαι 

τοιοῦτος ὃ τύπος ἀπὸ τοῦ ὄντος καὶ κατ᾽ αἱ ὑτὸ ἐντετυπω- 

μένος". co q'V! 
σύμβαμα τὴν q0Asíav*] ἀλλ᾽ ἐπιτριβείης. κατάρατε. πάντα 

, € j! M ^M , * A] ^ , γελοίως ὑπὸ τὴν γλῶσσαν στρέφων καὶ τὰ σοφὰ πάντα 
- , " A 

τοῖς παιγνιώδεσι παραβάλλων. οἷον καὶ viv πεποίηκας. 

τῶν διαλεκτικῶν γὰρ τῶν μὲν ἄλλων προτάσεις λεγόντων 
A] ?- ? , κ my 3 LA , , τὰς ἐξ ὀνόματος καὶ ῥήματος αὐτοτελῶς συντιϑεμένας εἰς 

ἀποφαντικοῦ λόγου γένεσιν, ὡς τὸ “Σωκράτης περιπατεῖ. 
ς , , , M € , ' , ji » 

Δίων διαλέγεται᾽. καὶ ὑποκείμενον μὲν λεγόντων τὸ ὄνομα 

ἤ τι τῶν ὀνόματος χρείαν ἀποτελούντων. κατηγορούμενον 
δὲ τὸ ῥῆμα. οἱ Στωικοὶ ἐθελακριβεῖς ὄντες καὶ ξενίζουσιν 
ἀγαπῶντες ὀνόμασι χρῆσϑαι τὴν μὲν αὐτοτελῆ πρότασιν 

1.9 τὴν γινομένην ἀπὸ ὑπάρχοντος κατ᾽ αὐτὸ τὸ ὑπάρχον 
ἐναπεσφραγισμένην καὶ ἐναπομεμαγμένην Laert. VIL1,46 || 2 σαφῶς 
τῶ và qQ | 5 τὰς δὲ τῶν V | 11 φησὶ Vg | δακτυλίων scripsi; 
δαχτύλων Vq || 16.17 ἐντετυπωμένου q | 20 ὅσον Q | καὶ vov 
UQ; καινοὺς || 21 τῶν (prius) om. UQ || 22 τὰς 6; ὡς UQ | 
αὐτοτελῶν OUQ; cr. Hemsterhuis | συντεϑειμένας UQ || 25 τί 9: 
τὴν UQ | ὀνόματος scripsi; ὀνομάτων ΦΊΤ Ω | ἀποτελοῦν Hem- 
sterhuis | 26 ὄνομα pro ῥῆμα d 
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οἷον τὴν Σωκράτης περιπατεῖ᾽ αὐτοὶ σύμβαμά φασιν ἢ 
κατηγόρημα᾽ συμβέβηκε γὰρ τὸ περιπατεῖν Σωκράτει" τὴν 

, 3 - MS: , 2 - * E , 
οὐκ αὐτοτελῆ δὲ ἀλλά τινος ἐνδεᾶ. οἷον Σωκράτει μετα- 

μέλει᾽ ἢ ᾿Σωκράτης qus? ἢ “Σωκράτει μέλει΄, ταύτας 
5 οὖν ὠνόμασαν τὴν μὲν ᾿Σωκράτει μεταμέλει᾽, ἐπεὶ μὴ κατ᾽ 

, ^ E κ᾿ v , , Ἃ 9 , , 

εὐϑεῖαν πτῶσιν τὸ ὄνομα ἐλήφϑη. x&v αὐὑτοτελὲς ἔστιν, 

αὐτοὶ παρασύμβαμά φασιν ἢ παρακατηγόρημα ὡσανεὶ πα- 

φακείμενον τῷ συμβάματι ἢ κατηγορήματι, τὴν δὲ ᾿Σωκρά- 
»3 2 Y , 1 , μ᾿ , , - 394 ἢ 

τῆς φιλεῖ΄. ἐπειδὴ λείπει TO τίνα. x&v κατ᾽ εὐϑεῖαν ἐλήφϑη 
ce , ? , E ΓΝ ' ? N ec , 

10 ὁ ὑποκείμενος. ἀλλ΄ οὖν, ἔπει μὴ αὐτοτελὴς ἡ πρότασις, 

ἔλαττον ἢ κατηγόρημά φασιν αὐτήν, ὅτι μὴ τέλειόν ἐστι 
, ' Meo / , , » , kil 

κατηγόρημα. τὸ δὲ “Σωκράτει μέλει᾽ ἔλαττον λέγουσιν ἢ 

κατηγόρημα, ὅτι τε πλαγία πτῶσις ὃ ὑποκείμενος καὶ ἐνδεῶς 
d πρότασις ἔχουσα λείπει γὰρ τὸ τίνος μέλει. οὕτω μὲν 

is οὖν οὗτοι. ὃ μέντοι “ουκιανὸς λόγον ἀνεῦρεν ἐπὶ τούτων 
τὸ σπούδασμα τῶν σοφῶν ἐπὶ τὸ γελοιότατον μεταφέρων. c 

QUO 

κροκόδειλος] τὸν κροκόδειλον λόγον ἐν τούτῳ γοῦν καλῶς 92 
ποιῶν διαπαίζει φορτικὸν τῷ ὄντι καὶ σοφισματώδη, ὥσπερ 

M , es * » , Y 

30 χαὶ τούτους. OUG μικρὸν ἔμπροσϑεν διακωμῳδήσει. τὴν 
3 , a ^ ᾿ , * ' 

Ηλέκτραν. τὸν ἐγκεκαλυμμένον, τὸν ϑερίζοντα καὶ τὸν 

κυρίττοντα. μιαρὰ καὶ κατάπτυστα σοφίσματα x«l μηδὲν 
πλέον τῆς φλυαρίας ἐπαγγελλόμενα. c- Q 

, 34! ' 1 , D , 
γνίφωνα] ἐλέγχει τοὺς Στωικοὺς yvígoveg ὄντας χαίρειν 93 

- -- » - ΄ , E. , - ' 
35 τῷ συλλογισμῷ TOL τῷ χρήματα συλλέγειν᾽ εἰς τοῦτο γὰρ 

* Li 

τὸ συλλογίζεσϑαι μεταλαμβάνει σκώπτων εὐφυῶς. -ο QUO 

καὶ μὴν τοὐναντίον ἔφης xTÀ.] στέρησις τῶν ἀληϑῶν 94 
τὰ ψευδῆ. ποσαχῶς ἡ ἄγνοια; ὁσαχῶς ἡ ἐπιστήμη. ἡ οὖν 
ἐπιστήμη τριττή᾽ ἢ γάρ, ὅταν γινώσκωμεν ἀμφοτέρας τὰς 

4 ταῦτα q | exsp. ταύτας ἄλλως ὠνόμασαν: τὴν μὲν γὰρ 
xrÀ. sed fort. nil mutandum | 6 εἴληπται Ὡ | 8 ἢ κατηγορή- 
ματι om., tum τὸ δὲ UQ | 9 x&v om. q || 11 καλοῦσιν αὐτήν 
UQ | 12 τῶ q || 15 exsp. λόγον ἀνεῦρεν ἐπίτριπτον, τὸ || 16 σοφῶν 
τὸ ἐπὶ UQ | 25 alt. τῷ om. UQ | 28 ἄνοια U 

ScHoL:a :N LuciawvMx ed. Rabe. 9 



130 27. Scholion in Luciani Vit. auct. 24. 

, b Z 

προτάσεις ἐνεργεία κατὰ τὸ δεύτερον σημαινόμενον᾽ oiov 
e e , , , - e Ζ LÁ M e LA 

ἤδε ἡμίονός ἐστι. πᾶσα ἡμίονος ἄτεκνος. καὶ Ts ἄρα 
ἄτεκνος" δεύτερον, ὅταν τὴν μείζω πρότασιν γινώσκωμεν, 

καὶ τρίτον. ὅταν τὴν ἐλάττω. οὐκοῦν καὶ 7 ἄγνοια τριττή. 
, m * εἴτε ἀγνοοῦμεν ἀμφοτέρας τὰς προτάσεις, οἷον ὅταν ϑεασά- 

- , L 3 3 LEY EU M 
μενοι fov μήκοϑεν νομίσωμεν αὐτὸ εἶναι ἡμίονον, ἔτι δὲ 
καὶ ὠγκωμένον ϑεασάμενοι τὴν γαστέρα, νομίσωμεν, ὅτι 
»" , 2 A ,- rr . er € e , L4 ἔγκυόν ἐστι. καὶ πλέξωμεν οὕτως" ἤδε ἢ ἡμίονος ὥγκωται 
τὴν γαστέρα. πᾶν ὠγκωμένον τὴν γαστέρα ἔγκυόν ἐστι, 
καὶ ἤδε ἄρα ἡ ἡμίονος. δεύτερος τρόπος τῆς ἀγνοίας. 
er M , ΄ 3 - T2235 »14 7 . τ 
ὅταν τὴν καϑόλου γινώσκοντες ἀγνοῶμεν τὴν ἐ'λάττω᾽ οἷον 

ἴσμεν. ὅτι πᾶσα δυὰς ἀρτία ἐστίν. οὐκοῦν εἰ ἔροιτό τις, 
er » "ὃ ς ὃ ' ? , 2 Pu ny ^ er ,. Ü ὅτι πᾶσα, ἤδε ἡ δυὰς ἀρτία ἐστίν; ἐροῦμεν ὅτι ναί εἶτα 
δὲ xol ἦδε ἡ δυὰς ἡ κεκρυμμένη; 'égotusv ὅτ', οὔ" καὶ 

/ er 913A 3 ' 3 2 ? 3 , er e 
συνάγει ὅτι αὐτὸ οἶδα καὶ οὐκ οἶδα, ovx εἶπον δέ, ὅτι ἡ 

δυὰς οὐκ ἔστιν ἀρτία, ἀλλ᾽ ὅτι οὐκ ἤδειν, εἰ δυάς ἐστιν. 
JN εξ» ΑἹ - , D, , : e ' , 14 ταὐτὸ καὶ ἐπὶ τοῦ κεκρυμμένου "Opoéorov' ἡ γὰρ ᾿Ηλ' ἔκτρα 

ἤδει αὐτὸν καὶ οὐκ ἤδει ὡς κεκρυμμένον. τρίτος τρόπος 
? , er 2 M ji LÀ ji * , » 

ἀγνοίας. ὅταν τὸ μὲν μερικὸν ἴσμεν, τὸ δὲ καϑόλου οὔ. 

οἷον οἶδα. ὅτι (00s ὃ) ἐλλέβορος ᾿καϑαίρει!, οὐ μὴν εἰ 
καὶ πᾶς ἐλλέβορος οἶδα᾽ καὶ ἥδε ἢ ϑριδακίνη ψύχει. οὐ 
μὴν καὶ εἰ πᾶσα. οὕτως ἔστιν ἐναντία φρονεῖν τῷ πράγ- 

ματι. ξαυτοῖς δὲ ἔστι φρονεῖν ἐναντία. ὅταν 'vó! ἐναντίον 
“- E E ? Γδιὰ! συλλογισμοῦ πλέξωμεν ἢ δι᾽ αὐτοῦ τοῦ ὅρου ἢ Ói 
2 ee 2 

ἄλλου καὶ ἄλλου" oiov ἡ ἡδονὴ κατὰ φύσιν, ἡ ᾿ἡδονὴ οὐ 
κατὰ φύσιν" καὶ; διὰ μὲν τοῦ κατὰ φύσιν συνάγει, ὅτι 

&yc9óv, διὰ δὲ 'τοῦ οὐ κατὰ φύσιν', ὅτε οὐκ ἀγαϑόν᾽ 
x t . 2 διὰ δὲ ἄλλου καὶ ἄλλου. ὅταν τὰ ἐναντία δοξάξῃ" oiov 

2 et 8 ἄτεκνος scripsi; ἄτακτος UQ | 5 ὅταν &yv. 9 | 
ἀμφότερα U || 1 τὴν γαστ. om. U | νομίσομεν et 8 πλέξομεν 
UQ|8 ὡς pro ἡ ὕ { 10 τῆς om. Q | 12. 13 fort. τις, {εἰ ὅτι || 
15 συνάγεις Ὁ | αὐτὸ om. U | 17 καὶ om. U || 19 ὅταν καὶ U || 
20 ὅδε ὁ addidi | 25. 26 fort. in U scriptum erat κατὰ φύσιν 
ἡμῖν διὰ uiv, om. cet. | 98 τὸ ἐναντίον U 

15 

20 



91-- 98, Scholia in Luciani Vit. auct. 234---27, ῬΊδβο, 1—7. 1381 

«ἡ ἡδονὴ &ya90v διὰ μέσου τοῦ κατὰ φύσιν᾽ T ἡδονὴ οὐκ 
ἀγαϑὸν διὰ Γμέσου τοῦ ἀτελοῦς". c ΠΩ 

τὸν μὲν ἐξωτερικόν: διὰ τοὺς λόγους φησίν, ovg ᾽άριστο- 
τέλης οὕτως καλεῖ, ἐσωτερικοὺς τοὺς διαλεκτικούς, ἐξωτερι- 

5 χοὺς τοὺς ῥητορικούς. τὰ δὲ ἐπὶ τούτοις. τὸ τῆς ϑαλάσ- 
σης βάϑος ὁπόσον εἰδέναι καὶ τὸν κώνωπα ὁπόσον βιοῖ 
καὶ τὴν τῶν ὀστρείων ψυχὴν καὶ τὴν ἐν μήτρα πλαστι- 
κήν. ταῦτα πάντα διασύρων εἴρηκε τὰς πραγματείας "Agi- 

στοτέλους τὰς ζωολογικάς. τὰς ἀνατομικάς. τὰς μετεωρο- 

10 λογικὰς καὶ εἴ τις ἄλλη ταύταις ἑξῆς. «᾿οφΦΌΩ 

τρία εἶναι ἀγαϑὰ κτλ.] ᾿Δριστοτέλην λέγει [cf. Eth. Nic. 
A 8. 1098} 13]. ὦ 99 

οὐκ ἂν φϑάνοις: ἀντὶ τοῦ τάχιστ᾽ ἂν ὠνήσῃ αὐτὸν ἔχων 
ἐλπίδα παρ᾽ αὐτοῦ εὐποροῦντος ἀποίσεσϑαι τὸ καταβληϑέν 

15 σοι. co QUQ 
τὰ πάντα πλὴν δραπέτην μεταδιώκειν] τοῦτό φησιν, 
ἐπειδὴ ἀκαταληψίαν ἐπρέσβευεν. αὕτη δὲ ἡ ἀκαταληψία, 

τὸ μηδὲν ἐφικνεῖσθαι πρὸς λῆψιν ἀλλὰ πάντα διαδιδράσπειν 
αὐτήν, οὐδὲν εἰς γνῶσιν ἔχειν δοκεῖ. διὰ τοῦτό φησιν ὃ 

30 Πύρρων ἀδυνάτως ἔχειν δραπέτην μεταδιώκειν ἤτοι ὅτι “τὰ 
τὴν γνῶσιν ἀποφυγγάνοντα οὐδὲ ἑλεῖν οἷός τέ εἰμι΄. «ΟφΦΌΩ 

28. ᾿Αναβιοῦντες ἢ ̓ Αλιεύς. 

πάντες ἅμα xTÀ.] ὡραῖον. c- ΓΥ͂ 
ἐκεῖνος σώσειέ με κτλ.}] ὡραῖον πάνυ. «ο ΓΥ͂ 

85 μὴ κατὰ τοὺς πολλοὺς τῶν νῦν φιλοσόφων Ἔ] ἀντὶ 

τοῦ μὴ "xer&á τοὺς viv! φιλοσόϊφους". co ΠΩ 

κατὰ τοὺς δήτορας] ἐπεὶ meg αδειγματικῇ! κέχρηται "τῇ 

πίστει. αὕτη δὲ" μερική,. "rovrov χάριν᾽ ἐστὶ δητορική" οἵ 

2 ἀτελοῦς suspect. | 3 τὸ QUQ || 4. 5 ἐξωτ. τοὺς δητ. om. 
UQ]|S8 πάντα o; πλάττων xci ΤΩ |11 ἀριστοτέλης o9 |18 cf. 
sch. Tox. 2. Apol. 11 | 17 ἐπρέσβευσεν U | 18 fort. τῷ | μηδε- 
νὸς UQ 

9* 
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132 , 28. Scholia in Luciani Pisc. 7—12. 

' ' , Α - , * , , 

γὰρ διαλεκτικοὶ ἅἀπὸ τῶν καϑόλου τὰς πίστεις περαίνου- 
ry? σιν. c» ,B,/'V'9UQ 

A E] - 1 er , , » E j 1 
9 τοῦτο ἐκεῖνο τὸν ἵππον ἐς πεδίον: ὑ'παροιμία ἐπὶ 

τῶν, ὁπηνίκα Γἀπόροις ἐϊνέχωνται, ἀξιούν' vov τι τοιοῦτο. 
ὃ λύσιν uiv, δοκεῖ παρ ἔχειν βραχεῖ'αν καὶ ἄνεσιν, τὸ δέ 
ἐστι ἵμέγα καὶ πρὸς ἐπίδειξιν Gv τεῖνον τῆς τοῦ ἐπιζη- 
τοῦντος ᾿δυνάμεως. τὶ γὰρ 'καταλληλότερον' ἵππῳ πεδίου 

ἵπρὸς τὸ τὴν οἰκείαν ἐπιδείξασϑαι ἀρείτήν; παράλ' ληλοι 
"2S". | - P Y e "08 d 3 δ, Ὁ , 

ταύτῃ! τῇ παροιμίᾳ ᾿καὶ αὗται 0 009 βατρά χῳ᾽ καὶ στέαρ 
- - 9 γ'αλῇ᾽ 'καὶ ᾿“Δυδῷ πράγματα. c Ο,Β V'gQ 

10 τὸ πρὸ δέκης: προσυπαάκου στέον τὸ καταψηφίξεσϑαι. c- 
Βφύς 

M , - Y , 3 M M ? - Á, , - 

τὸ ἐν τῇ χειρὶ δίκαιον: ἀντὶ τοῦ [ἐν vij, δυνάμει. ἔν τῷ 

βιάξιεσϑαι. c C,B,oUQ 
ὕδατος] τοῦ δικαστικοῦ ὕδατος, πρὸς 0, rovg λό ΐ ς ιος, πρὸς 0, ς λόγους οἵ 

, 2 M διαδικαξιόμενοι, ἐποιοῦντο. c ,B,pUQ 
, 

11 ἐντυγχάνων ἄν τισι τριβώνια περιβεβλημένοις κτλ.] 

ιτὸ αὐτὸ νῦν τις περὶ μοναχῶν καὶ ἐπιισκόπων εἰκάζων 

οὐ πόρρω τοῦ σώφρονος λργισμοῦ πεσεῖται" σκεύεσι yo 

ϑεοβλα βείας καὶ χρώμασι περιηνϑη σμένοι ἐς τὸ πᾶν τοῦ 
ἀληϑοῦς ἐστερήμεϑα. -- D, 

5 ς - 
12 ἦν κοσμουμένη κτλ.] ὡραῖον. c Γ 

Ἰξίονα] φασὶ γὰρ τὸν ᾿Ιξίονα τῆς Ἥρας ἐρασϑῆναι. ἐρα- 
, ' M er , , - , , δ * 

σϑέντι δὲ τὴν ἬΝ χαριζομένην ydo νεφέλην eic ἑαυτὴν 
, / - -, M Ur - kJ [3 ' ἀπεικάσασαν ἐᾶν ᾿Ιξίονι χρῆσϑαι ὡς ξαυτῇ. ἀφ᾽ οὗ καὶ 

2 - , , LI 1 , 

oí Κένταυροι ἀρχὴν τῆς γενέσεως ἔσχον. καὶ τὸ σύμπτωμα 

εἰς ὄνομα ἔλαβον᾽ παρὰ γὰρ τὸ τὴν αὔραν κεντεῖν τὸν 
: , AL - , Κέ ᾿ ἢ P! , 2 Δ ̂ 9 ξίονα ἐπὶ τῇ γενέσει Κένταυρος τὸ ἀπιὸ τούτου ἐκλήϑη,. “Ὁ 

B,9UQ 

8 παράλληλοι post 9 παροιμίᾳ q | 11 coni. sch. 13 (τὸ δὲ 
ἐν xri) q || 20 ϑεοβλαβείας (prim. α ex parte servat.) Diels | 
ἐς τὸ Diels | 23 similia leguntur in Vat. 942 (quocum consentit 
cod. Voss., cf. ed. Iacobitz.): ὅτι ὁ ifiov λαπίϑης τὸ γένος ὧν 
ἠγάγετο δῖαν τὴν ἠιονέως κτλ. 

10 
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28. Scholia in Luciani Pisc. 14---91. 133 

τί Πλάτων xrA.] ἐντεῦϑεν τῷ λόγῳ τούτῳ ἐπιγραφὴ τὸ 
"Avefiobvrsg. c BUQ 

τέως περιπατήσατε XTÀ.] ὡραῖον. c Γ 
᾿4λήϑεια κτλ.}] ,εὐφγυέστατον τοῦτο r0 τῆς εἰδωλοποιίας 

ιἐπὶ τῆς ἀληϑείας. c- ,B,K 
ZoÀíeg* κτλ.) (ὅτι Σολεὺς "Ageroc ὧν Ἑλληνικῇ παιδείᾳ 
τοσοῦτον διήνεγκεν. ὥστε τὰ Φαινόμενα “Ἑλλάδι φωνῇ 
γράψας ἐθαυμάσϑη. καὶ Ζήνων δὲ ὁ τῆς Στοᾶς ποσμή- 
τῶρ τὲ καὶ καϑηγητὴς ἐκ Κιτίου͵ τῆς Κύπρου ὡρμᾶτο. 

καὶ δὴ καὶ Κράντωρ καὶ Χρύσιππος ἄμφω Σολεῖς οὐκ 

ἄσημοι κατὰ φιλοσοφίαν καὶ μάλιστα Χρύσιππος. ἀμέλει 

δὴ καὶ ᾿Δριστοτέλης Σταγειρίτης καὶ Δημόκριτος καὶ Πρωτα- 

γόρας ᾿Αβδηρῖται. ἀλλ᾽ οὐ δήπου ξενίας διώκονται, ὅτι 
μὴ ἐκ μέσης, φασίν, “Ελλάδος ἰϑαγενεῖς ὄντες εὑρίσκονται, 

ϑαυμάζονται δὲ μᾶλλον. c ,B,CqQ. Addit B: ὡς σχεδὸν 
“Ἕλληνας παρευδοκιμηκότες τῇ περὶ λόγους ἀσκήσει τὲ καὶ 
μεταχειρίσει. c 

εὖ λέγεις κτλ.] ὡραῖον. c Γ 
αἰα Ὁ] τῶν ἐναντίων ἤτοι τῶν ἀντικειμένων τὴν αὐτὴν ἐπι- 

στήμην φασίν᾽ ὃ γὰρ τὸ δεξιὸν ὡς δεξιὸν ἐπιστάμενος 

πολὺ πρότερον ἐπίσταται τὸ ἀριστερὸν καὶ ὃ τὸ νοσερὸν 
ὡς νοσερὸν εἰδὼς οἷδε x«l τὸ ὑγιεινόν ͵  ὡσαύτως ἐπὶ 
γενέσεως x«l q9ogüc,, μειώσεως καὶ αὐξήσεως xal τῶν 
παραπλη σίων. ἃ ὑπὸ τὰ ἀντικείμενα τελεῖ. τοῦτ᾽ οὖν 

φησι πρὸς τὸν Παρρ,ησιάδην͵ νῦν διατεινόμενον ἀἄποιμα- 

ϑεῖν͵ τἀναντία τῷ μισεῖν καὶ τὴν κα τ᾿ αὐτὰ τέχνην, ὡς 
οὐκ ἔστι ro UrO,. ἐπεὶ τῶν ἀντικειμένων ἡ αὐτὴ γνῶσις, “Ὁ 

,B,9U 
ἐν vrocoóro*| ἀντὶ τοῦ ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ. c B 

μέλαιναι) ἐψηφοφόρουν ἐν τοῖς δικαστηριίοις, οἵ δικά- 

1 τὸ om. UQ | 12 δὴ Βφῶ; om. C | ὁ σταγ. C | 14 φησι 
BgQ9; om. C | 22 ὡσαύτως καὶ UQ || 93 φϑορᾶς xci UQ | 
26 ταυτὰ B; κατὰ ταῦτα UQ | 29 cf. sch. Tox. 12 || 30 ἐψηφη- 
φόρουν Bachmann, Anecd. Paris. II 372, 33 
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134 28. Scholia in Luciani Pisc. 21— 23. 

, bd » * E , M [ad - , 

ἕξοντες ψήφοις ταῖς ἀπὸ τῶν xváu ov, τὴν ἑαυτῶν γνώμην 
- , - ji 5 -» 

ἐκφαίνοντες τοῖς διικα ξομένοις. τῷ μὲν οὖν νικῶντι λευ- 
M , , 4 , M ^ e ^ , 

κοὺς ἀπεδείκνυσαν τοὺς κυάμους, τοῖς δὲ ἡττη,ϑεῖσι, μέ- 
M - , LE 

λανας᾽ ᾧτινι δὲ τῶν δικαξομιένων κατὰ τὸ πλέον af τῶν 
, , , ᾿Ξ , , A] ji 

ψήφων ἀντίχρωμοι, LOS BURN. τούτῳ κατὰ τὸ XE£XQU- 5 
M - - , 

vqxóg ἔϑος, καὶ τὸ νικᾶν ἢ ἡττᾶσϑαι émefoo (eU vo. καὶ 

τὸ μὲν τῶν κυάμων. c- ,B,CUQ. Addunt CUQ: τοιοῦτον 
- ΄ 1 m Y E L c 1 H 

τῷ χρώματι μετὰ ποσοῦ τὴν τῶν δικαζόντων ῥυπὴν ὑπο- 

δεικνύντων. ἦσαν δὲ καὶ ἕτεραι ψῆφοι δικαστικαὶ λέϑινοι 

δύο, ὧν ἡ μὲν πλήρης ἡ δὲ διατετρημένη, ἀμφότεραι ἐπὶ 10 
τοῦ ἐν τῇ τραπέζῃ τῇ ὁδικαστικῇ καδίσκου ἀποκείμεναι, cj 

πρὸς τὴν ἀπόφασιν τῶν δικαζόντων ἐπεδίδοντο τοῖς κρι- 

νομένοις, οὐ τῷ ποσῷ τὴν γνώμην τούτων ἐκφαίνουσαι, 
" M - c , " M , E M E 

ἀλλὰ τῷ ὁλοκλήρῳ καὶ A) ἐπιμαρτυροῦσαι τὴν τῶν XQLvo- 
» , , e bd A] - 

μένων ἤτοι σωτηρίαν ἢ καταδίκην᾽ τῷ μὲν γὰρ νικῶντι 15 

ἡ πλήρης, τῷ δὲ ἁλόντι 7 τετρυπημένη ἐδίδοτο, ὡς δῆλον 
, , 2 - M / , , 

Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου [19] πεποίηκε δριμέως 
N — , - , 9 , 

ἄγαν τῇ τετρυπημένῃ τὴν τοῦ Τιμάρχου ἀσέλγειαν παρα- 

στήσας. c 

92 ἂν γένοιτο πρὸς τὴν δίκην xvÀ.] ὡραῖον. c V 20 

προηγορίαν] τὸ πρότερον εἰπεῖν ἢ [v0] ἀγορεῦσαι. -- BoK 
, , M ? * , , , ^ 

ξυμφόρει ἐς τὸ αὐτὸ xTÀ.| μάταιε, τί διασιλλαίνεις τοῖς 

σκώμμασι τὰ τοῦ Πλάτωνος παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ϑαυ- 
μαστήν τινα καὶ ἀνάλωτον τὴν δόξαν ἀπενεγκάμενα; co B 

98 εἰ γάρ τι καὶ πρὸς ἀλλήλους κτλ.] τοῦτό φησιν, ἐπειδὴ ss 
LI 5 , ' - - - , ΄ 

Κυνικὸς ἣν Διογένης καὶ τῷ τῆς ζωῆς παραλλάττοντι διά- 
P L2 i] - 9 , 

φορος τῇ τε Στοᾷ καὶ vij “Δκαδημίᾳ. c- B 

τοῦτο ὑπερμάχει: ἀντὶ τοῦ κατασχεύαξε᾽ ἐπεὶ κυρίως τὸ 
ὑπερμαχεῖν γενικῇ συντάσσεται. τὸ γὰρ πρό τινὸς τι ποιεῖν 

5 ἀντίχρωμοι sic codd.; aliunde ignotum || ? τοιοῦτο 9 || 
8 fort. τοῦ ποσοῦ | 10 cf. sch. Bis acc. 35 | 21 alt. τὸ om. Καὶ || 

94 num ἀναλλοίωτον | 928 τοῦ B | C inc. ὅτι τὸ ὑπερμαχεῖν 
γεν. | ἐπεὶ om. Φ 



28. Scholia in Luciani Pisc. 23— 32. 135 

-- RÀ - * αὐτοῦ χάριν καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ γενικῇ συντάσσεται. οἷον 
ὑπερασπίζω Gov, προΐσταμαί Gov, προπολεμῶ cov, οὕτως 

οὖν καὶ ὑπερμαχῶ cov. c ΒΟΦΩ 
ξύλῳ] ιεἰς τὰς τῶν φιλοσόφων βακτηρίας ἐπισκώπτει᾽ δια- 2 

5 παίζει γὰρ αὐτοὺς, ὡς τοῖς σχήμασι μόνοις φιλοσοφοῦν- 
τας. co ,B,O Q. Addit B: ὃ καὶ νῦν εἰκότ᾽ιως, ἄν τις 
χιαριεν τίσαιτο ἐπὶ τῶν τοῖς σχήμασι τοὺς μοναχοὺς ἐπι- 

δεικνυμένων. c 
ἐν Διονύσου] Διονυσίοις γὰρ μόνοις ἐφεῖτο τὸ ϑέατρον 

ποιηταῖς κπωμῳδοῖς. ταῦτα δὲ δὶς τοῦ ἔτους ἐπετελεῖτο, 

ἔαρος καὶ φϑινοπώρου. ἔαρος τὰ μικρὰ Διονύσια. φϑινο- 

πώρου δὲ τὰ μεγάλα. c ΒΟΥΦΩ 
Mívixzov*] ὃ Μένιππος οὗτος Κυνικὸς ἦν φιλόσοφος 

κατὰ τὸν Σεβαστὸν [Μ. Antonini Comment. 6, 47] φύσει 
18 χεχρημένος γενναίᾳ καὶ ἐλεγκτικῇ τε καὶ ἀποτόμῳ καλῶς 

τε τὸν Κύνα καὶ ἐμφιλοσόφως μετιών, ὡς καὶ παρὰ πᾶσι 
τὸ εὐδόκιμον ἀποφέρεσϑαι. co ΒΟΥΦΩ 

λέγε ἤδη ἐν τῷ μέρει κτλ.] ἀντὶ τοῦ τὸ σὸν μέρος" ῥεῖ 
* PA x ^ M Ν ? M - LE 2 , γὰρ ἤδη τὸ κατὰ σὲ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ δικαστικοῦ ἀμφορέως. 

, , , " ' * , - , ^A , 

230 ἰστέον γάρ, ὡς τοὺς πολλοὺς ἐπισχεῖν βουλόμενοι τῆς ἀπε- 
, , [ud A LA ϑ , € /, , ράντου φλυαρίας οἵ δικασταὶ τῶν ῥητόρων ὑδρίας ὕδατος 

- L , -» » er 
πληροῦντες διά τινος διατρήματος παρεῖχον τῷ ὕδατι 
EU , * , , , - - 3 , ἔκροιαν κελεύοντες τὸν δήτορα λέγειν ἐν ἀρχῇ τῆς ἀφέ- 
σεως τοῦ xgovvícxov' ἅτε οὖν πρὸς μέτρον τοῦ ὕδατος 

38 τὸν λόγον ποιούμενοι συνέτεμνον τὸν λόγον. —-— ΒΟΥΦΩ 

τῶν x«9' ἡμᾶς κτλ.] τὶ ταῦτα τοῖς καϑ᾽ ἡμᾶς ἔοικε μο- 
ναχοῖς. c B 

τοὐύτου" τὸν ἐπώνυμον] Διογένους τοῦ Κυνικοῦ. c V 

2 προπολεμῶ cov om. Φ | 4 ἀποσκώπτει $ | 5 τῶ Seek 
μόνον o | 1 χαριεντίσαιτο Brinkmann || 9 ὅτι διονύσια μόνοις C || 
δα" ἔαρος μὲν τὰ Bachmann, Anecd. Par. II 373, 13 !| 11. 12 φϑι- 
᾿ἱψοπώρω Ο | 13 ὅτι ὁ μέν. ὁ xvv. quà. Ο | 14 «τῆς ἐπικήρου 
καὶ ἐφημέρου τῶν ἀνϑρώπων ξωῆς χλευασταὶ οἷον Μένιππος 
M. Anton. l.l. | σεβ. àv φύσει C | 15 τε om. C | καλῶς κτλ. 
om. C | 18 ἀντὶ — 19 ἀμφορέως om. C 

26 

28 

80 

92 



136 28. Scholia in Luciani Pise. 34—48. 

34 ἐπὶ μισϑῷ διδάσκουσι κτλ.] ὡραῖον. c- T V 
86 μέσους αὐτοὺς κτλ.}] ὡραῖον. c F V 

πυρριχίξειν]) εἶδος ὀρχήσεως T πυρρίχη σύντονον. c 
BVQUQ 

81 Ἡρακλῆς" — καὶ πίϑηκος) παροιμία ἐπὶ τῶν πάντῃ 

παρηλλαγμένων καὶ ἀσυμβάτων πραγμάτων, καϑότι ἥρως; 

μὲν Ἡρακλῆς καὶ αὐτόχρημα ἀνδρεῖος. οἷ, πίϑηκοι δὲ 

οὔτε ἀνδρείαν ἔχοντες καὶ (κατα γέλαστον καὶ εὐφώρατοι 
ἀνδρείαν ὑ ποκρίνεσϑαι εἰσαγόμενοι. «οΟΒ, ΟΦ 

38 Ἰλιέων] τὸ Ἴλιον πόλις ἐστὶ Φρυγίας. τῆς Ὁμήρου τὸ κε- 
φάλαιον δραματουργίας. c- BK 

τραγῳδὸν κτλ.] ὡραῖον. c ΓΥ͂ 
καὶ αὐτός] ἔκ Διογένους ὃ λόγος. —— B 

459 Τάλω"] ὁ uiv Τάλως ἥρως παλαιὸς ἐν τῇ ᾿Ζκροπόλει τεϑαμ- 
μένος. τὸ δὲ ᾽άνάκειον τῶν Διοσκούρων τὸ ἱερόν᾽ "Ava- 
κες γὰρ of Διόσκουροι λέγονται. co VBgQ 

45 αὐτοπυριτῶν᾽"] αὐτοπυρίτης ἄρτος ὃ λιτὸς καὶ σχεδίως 
ὠπτημένος ἢ πρὸς ἥλιον ἢ πρὸς τῇ σποδιᾷ. ὃν καὶ ἐγκρυ- 
φίαν φασίν. c BOVgQ 

τὸ μὲν χρυσίον ὡς φιλάργυροι ἔχοντες ἀνευρίσκονται. τὸ 
μύρον ὡς τρυφᾶν εἰωθότες. τὸ κάτοπτρον ὡς εὐϑετί- 
ἕοιεν τὸ πρόσωπον ἐπὶ τὸ σεμνότερον καὶ τὴν ὑπήνην. 

of κύβοι δὲ δεῖγμα σχολῆς ἀκαίρου καὶ ἀκολάστου διαί- 
της. c BVgQ 

41 ἰσχάδας μοι δὸς ἀνύσασα: περιττὸν τὸ ἀνύσασα. Avri- 

κὸν μέντοι᾽ αὐτοὶ γὰρ καὶ παίζεις ἔχων᾽ φασὶ καὶ “ἑκὼν 
εἶναι᾽ καὶ ἄλλα τούτοις παραπλήσια. c OBVQ 

48 ἐκ τῶν βραγχίων ἀπηρτημένος] σημείωσαι. πῶς ἐχρή- 
σατο τῷ ἀπηρτημένος, ὁμοίως καὶ τῷ μὰ Z6. c B 

8 σύντονον, cf. Etym.; σύντομος codd. | T μὲν ὁ V | 15 cf. 
sch. Conv. 9. 24. Tim. 10 | 18 ἢ καὶ τῇ oz. V | cf. sch. Lexiph. 
c. 2—4. Dial. mort. VI 4 || 25 μοί τινας Luc. | 26 cf. Luc. 
Icarom. 94 c. schol. | 27 εἶναι καὶ τὸ ἀμέλει καὶ C | 29 ὅμως B 



28—99. Scholia in Luciani Pisc. 51—52, Bis acc. 1—3. 1327 

ἀλλ᾽ ἣν ἰδού] ἠϑικὸν ἐπίφϑεγμα τοῦτο καὶ ἀφελές" καὶ 51 
ἔστι δεικτικὸν ἦνί τὸ ὁλόκληρον᾽ ἐκτέϑλιπται γάρ. “Ὁ 

BCVoQ9 
ἄγραν] (mojocvzexovoríov τὸ πάρεχε. (ἔστι δὲ xci, τοῦτο 

s ἠϑικόν, ὥσπερ καὶ τὸ 'GAX  Oimoc, μὴ πλήξῃς᾽᾽ προσ- 
υπακούεχται γὰρ, τὸ σκόπει. co ,B,VQ 

φέρ᾽ ἴδω κτλ.}] εὐφυῶς μάλα καὶ τόδε διεκωμῴδησε τῶν 
ovàouévov μὲν τὴν Χρυσίππου αἵρεσιν μετιέναι τοῦ παν- 

τὸς μάλιστα ταῖς διαλεκτικαῖς ἐρεσχηλίαις λαλιστάτου. οὐκ 

10 ἐχόντων δὲ ὅτι καὶ εἴποιεν τῶν αὐτοῖς περιεχομένων. c B 

καυτηρίων δεησόμεϑα) κεκαυτηριασμένος κυρίως ὃ μὴ 52 
ἔχων ὑγιῆ τὴν συνείδησιν. co QM 

29. Δὶς κατηγορούμενος. 

ἀφηνιάσαντες] τὸν χαλινὸν ἀπορρίψαντες. c ΓΥΦΌΩ 1 
15 βλακεύωσιν"}] ἀντὶ τοῦ μετὰ ἀργίας διαμέλλοντες τῶν 9 

ἔργων ἅπτωνται" τὸ γὰρ βλακεύειν ἐπὶ τῶν μετὰ ϑρύψεώς 
τι ἐπιτελούντων λέγεται. c V UQ 

Νεμέᾳ] Νεμέα ἐστὶ τόπος ἐν τῇ Κορίνϑῳ παρὰ τὸν 

Τρητὸν λεγόμενον, οὗ Ἡρακλῆς τὸν λέοντα φονεύσας τὰ 

0 Νέμεα ἐπιτελεῖσθαι κατήρξατο. ἐν ταύτῃ τῇ Νεμέᾳ πρὸ 
. τοῦ Ἡρακλῆ τὸν λέοντα κατεργάσασϑαι of βουκόλοι ἀγρυ- 

πνότατοι καὶ φιλοπράγμονες ἦσαν φόβῳ τοῦ μή τι παϑεῖν 
ὑπὸ τοῦ λέοντος τὰ βουκόλια. c VOOQUO 

μερμηρίξω] μεριμνῶ. c- T 
25 ἑώλους " δίκας] ἕωλός ἐστιν ὃ χϑεσινὸς ἄρτος ὁ μὴ δα- 8 

ΡΘΕ Dial. mort. XX 10 | 3 ἦνί ante 1 791xóv C | τὸ — γάρ 
om. C | γάρ om. vo | fort. γὰρ τὸ t. | 8. 9 fort. zdvrov || 
10 τῶν — περιεχομένων vix sana | 11—12 cf. Epist. ad Timoth. 
I4,2 κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν | 16 ἅπτονται 
codd. | 18 τῆς Κορινϑίας ἐστὶ γῆς πρὸς τῷ Τρητῷ sch. Dial. 
deor. VIT | τὸν om. Vg || 24 usousoífo [ text. | 25 ἕωλόν ΓΦ 



138 29. Scholia in Luciani Bis acc. 3—9. 

πανώμενος τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ. fóÀovc ovv δίκας λέγει τὰς 
φυλαττομένας. c ΓΥΦ 

εὐρῶτος] σήψεως. c» ΓΥ͂ 
καὶ μάλιστα ὁπόσαι ταῖς ἐπιστήμαις" κτλ.] καὶ μά- 

λιστα ὅσαι εἰσὶ παρὰ τῶν τεχνῶν, οἷον ὅτι γραμματικὴ 
κρείττων ἰατρικῆς ἢ ϑητορικὴ γραμματικῆς. c FVUQ 

ὑπερημέρους ἢ] παραβαινούσας τὴν προϑεσμίαν, τουτέστι 
διασυρούσας. co FVDUQ 

4 ἐφέντι"] ἔκπλητον δεδωκότι. c FVUQ 
ἐξ ὑπαρχῆς] ἄνωϑεν. - FVUQ 
σεμνὰς ϑεάς: τὰς ᾿Ερινύας" τούτων γὰρ τὸ ἱερὸν πλησίον 
τοῦ "Aosíov πάγου. c ΓΥΦΤΤΩ 

$0 τοῦ Σωφρονίσκου] τὸν Σωκράτην λέγει. c VQ 
ἀλεκτρυόνα] ὃ γὰρ Πλάτων ἐν τῷ Φαίδωνι [118 A] τὸν 
ϑάνατον Σωκράτους διηγούμενος εἰσάγει αὐτὸν ἐν τῷ μέλ- 
λειν τελευτᾶν ἐπιτρέποντα τυϑῆναι τῷ ᾿Δσκληπιῷ τὸν ἀλεκ- 
τρυόνα, ὃν συνετάξατο. c- [VU 

6 μεστοὶ δὲ of περίπατοι κτλ.] ὡραῖον. «ο V 
7 δεδίττονται"]}] ταράττουσιν. c ΓΥ͂ 
προσποιεῖσϑαι"]) ἰδιοποιεῖσϑαι. co FVQ 
προεπεξενῶσϑαι") ἀπὸ πολλοῦ ξενοδοχηϑῆναι. co TE VQ 

8 ὅτι τὸ ἐκλελῆσϑαι αἰτιατικῇ συντάττεται. co ΟΥ̓ΦΩ 
δευσοποιόν"] τὸ ἀνέκπλυτον βάμμα. «α ΓΥΦΩ 

9 πνύκα"] τὴν ἐκκλησίαν τῶν ᾿4ϑηναίων. c ΓΥΦΩ, Ad- 
dunt ΥΦΩ: παρὰ τὸ πεπυκνῶσϑαι. πάγος δὲ ὃ ὑψηλὸς 
τόπος. παρὰ τὸ πεπηγέναι καὶ συνεστάναι πρὸς ὕψος. -ο 

τὸν Πᾶνα τῶν" Διονύσου ϑεραπόντων πτλ.] cowo- 
δίως ὡς ἴδιον υἱὸν ἐπαινεῖ αὐτόν. co VQ 

Παρϑένιον] ὄρος τῆς ᾿Δρχαδίας. c ΓΥΦΩ 

Δάτιδος"] Δαρεῖος ὃ Περσῶν βασιλεὺς κατὰ τῆς “Ελλάδος 

᾿ 2 μήπω τελεσϑείσας ἀλλὰ ante φυλαττ. add. Solanus || 
5 παρὰ [VQ ; περὶ U | τῶν om. VU || 8 διαπαρασυρούσας V; vix 
sanum | 24 cf. sch. Ιου. trag. 11 || 25 πάγος ὁ — 26 ὕψος etiam 
in C | 29 τῆς om. V 2 

10 



29. Scholia in Luciani Bis acc. 9---20. 139 

στρατεύων οὐ δι᾽ ἑαυτοῦ ἦλϑεν ἀλλ᾽ ἔπεμψε 4ᾶτιν στρα- 
τηγόν, ὃς ἐλθὼν εἰς Μαραϑῶνα ἡττήϑη παρὰ τῶν ᾽4ϑη- 
ναίων. c ΓΥΦΩ 

σπήλυγγα"] σπήλαιον. «ο ΓΥΩ 

5 Πελασγικοῦ"]} τόπος ᾿Δϑήνησιν ἀπὸ Πελασγῶν ἐν αὐτῷ 
οἰκησάντων. γράφεται δὲ καὶ διὰ τοῦ o. c— [VQ 

κυδοιμὸν" κταλ.] πόλεμον. λέγουσι γάρ, ὅτι Πὰν συμμα- 10 
χήσας τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐν Μαραϑῶνι πολλοὺς τῶν βαρβά- 

ρῶν ἐφόνευσεν. c ΓΥΦΩ 
10 ὄρειος ἢ] ἐν ὄρεσι διαιτώμενος. c ΓΥΦ 11 
ἀστικά] πολιτικά. c VV 
πρὸς τὸ ὄρϑιον"} ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τὸ μεῖζον καὶ ὀξὺ τῆς 
φωνῆς. ἐς τὸ ἀκριβέστατον δὲ ἔγραψε τὸ τῶν φιλοσόφων 

ἐν ταῖς διαλογικαῖς συνουσίαις σύμπτωμα. co VQ 

15 τεϑήπασιν"] ϑαυμάζξουσιν. «ο FVQ 
ὅλις ἔχοιμι: ἀντὶ τοῦ ἅλις ἔσχον ἤγουν ἀρκούντως οὕτω 12 
γὰρ τὰ εὐκτικὰ ἐν τῇ συμφράσει παραλαμβάνεται, ὅπότε 
μήτε κατ᾽ εὐχὴν κεῖται μήτε ἀντὶ ὑποτακτικοῦ δήματος. 
οἷον “οὗτος δὲ ὁπότε εἰσέλϑοι. κακὰ πολλά us εἰργάξετο᾽" 

80 ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰσῆλϑεν. c ΟΥ̓ΦΩ 
ΝΥ πνεβηλή": το ρόν, amfio co [V9Q 13 

τοῦ δήτορος] ὃ δήτωρ οὗτος εἶ αὐτός. κακόδαιμον Zov- 14 

κιανέ. -«οὙΦφῷ 

Σύρῳ] διὰ τὸ Σύρον εἶναι τὸν δήτορα. c [Vb 
35 καί μοι ἤδη κάλει αὐτόν] εἰσελθὼν ὃ Πολέμων εἰς τὸ 17 

δικαστήριον παρίσταται τοῖς δικασταῖς. -«ο FE VQ 
ἐν χρῷ κέκαρμαι") ὅτι οἵ Στωικοὶ τὰς κεφαλὰς ἦσαν 30 
διόλου κεκαρμένοι. ὡς of μοναχοὶ νῦν. c VOgQ 
μορμολυττομένη ] ταράττουσα. c» ΓΥ͂ 

2 τῶν Γ: om. cet. | 6 δὲ om. V ἄς ὅτι V; ὁ Γ; ὅτε 0 ΦΩ | 
18 δὲ Q; om. Vó | 14 διαλεκτικαῖς Ὡ | 16 ἔχοιμι vel ἔχει μοι 
vel ἔχοι μοι vel ἐμοὶ Luciani codd. | ἔχ ον, om. ἤγ. ἀρκ..Φ΄. 
ἀρκοῦντος C | 16. 17 οὐ γὰρ ΟΦ || 17 ὁπόταν ΟΦ | 27 es sch. 
Hermot. 18 



140 29. Scholia in Luciani Bis acc. 20— 22. 

ἀφηνιάσαι]) φυγεῖν. c FV 

μηδὲ τῶν" ϑεῶν φείδεται] διὰ τοὺς ᾿Επικουρείους ὑπέ- 

xgovotv ἀϑέους μὲν ὄντας ἡδονὴν δὲ πρεσβεύοντας. c- 
γφσῷ 

τὸν ὑμέτερον Θησέα "] ᾿4ϑηναῖος γὰρ 0 Θησεύς. ᾽4ϑη- 5 

ναῖοι δὲ οἱ δικάζοντες. «οα [Vp 

91 ἀγκύλους" ἐκείνους λόγους] τοὺς περιεστραμμένους, 

λέγει δὲ τοὺς συλλογισμούς. c- F VQ 

᾿Ελέου βωμόν] βωμὸς ὑπῆρχε παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις τοῦ ᾿Βλέου. 

ἐν ᾧ of ἀδικούμενοι, ἵνα ἐλεηϑῶσι, κατέφευγον. co F VQ — 10 
τὴν τοῦ ᾿Αϊδος κυνῆν] τὴν τοῦ “Διδου περικεφαλαίαν. 
λέγουσι δέ, ὅτι ὃ ταύτην φορῶν οὐκέτι ἐφαίνετο. c V VQ 

ἀνδριάντι} τοῦτο γὰρ δόγμα τῶν Στωικῶν ὡς ἀνδριάντι 

χρήσασϑαι τῷ σώματι. co VQ 

39 κακὸν ἡγῇ τὸν πόνον; ναί. τὴν ἡδονὴν δὲ ἀγαϑόν; 5 
πάνυ μὲν οὖν: τριχῶς ἔλεγον οἵ Στωικοὶ τὸ ἀγαϑόν. 
τὸ μὲν γὰρ πρῶτον καὶ οἷον πηγῆς "ἔχον χώραν, ὃ καὶ 
ἀφορίξζονται ἀγαθὸν εἶναι πον ἀφ᾽ οὗ συμβαίνει ὦφε- 
λεῖσϑαι τῷ πρώτως εἶναι αἰτίαν καὶ ὑφ᾽ ov. δεύτερον 

καϑὼς συμβαίνει ὠφελεῖσϑαι. ὥσπερ εἰ ϑερμαινόμενός τις 30 

ψύχους τῆς νόσου ἀπαλλάττεται᾽ οὐ γὰρ τὸ ϑερμαίνειν 

ἀλλὰ τὸ ϑερμαίνεσϑαι αἴτιον τῆς ὠφελείας. καὶ τρίτον 
ἔλεγον ἀγαϑὸν κοινότερον καὶ ἐπὶ τὰ εἰρημένα διατεῖνον 
τὸ οἱονεὶ ὠφελοῦν, ὅπερ οὐ τοῦ ὄντως ὄντος περιδράττεται 
ἀλλὰ τοῦ ἐν ὑπολήψει. ὁμοίως τούτοις καὶ τὸ κακὸν εἶναι :5 

τριττόν, τό τε ἀφ᾽ οὗ συμβαίνει βλάπτεσϑαι, ὡς ὃ καιόμε- 

9 ὅτι οἱ ἐπικούριοι ἄϑεοι ὄντες TÓ. μόνην ἐπρέσβευον C; 
cf. Usener, Epicur. p. 277 | 7 τοὺς συλλ. τοὺς διεστραμμένους Ὡ || 
9 cf. sch. Demon. 57 | 12 ὁ $9; om. [V || 15 cf. Stob. Ecl. 
Il 69, 17 W; de additamentis scholii iudicat Wachsmuth Ecl. 
vol I p. XXII: “81 quis paullo accuratius examinaverit, verba 
et commenta magistelli Byzantini agnoscet, qui plerumque ne 
sententiam quidem Stoicorum assecutus sit^" | 19 τὸ δὲ προ. εἶ. 
αἴτιον Stob. | 19 τῷ — 20 ,ὠφελεῖσϑαι om. o | 20 x«9" ὃ Stob. || 
21 ϑερμαῖνον edit. | 24 οἷον ὠφελεῖν Stob. 
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vog ἀπὸ πυρός. καὶ τὸ καϑ᾽ 0, ὡς ὃ χειμῶνος ὕπαιϑροος 

διανυκτερεύσας. καὶ τὸ κοινότερον καὶ ἐπὶ τὰ ὄντως ἀνα- 

φερόμενον. ὡς εἰ φάσκοι τις πρὸς τὴν αἴσϑησιν ἀποβλέ- 

zv τὸν σωφροσύνης ἕνεκεν πόνοις αὑτὸν ἐκδόντα ἀνιαρῶς 

διακεῖσϑαι. τούτων δὲ τῶν ἀγαϑῶν τὰ μὲν εἶναι περὶ 
ψυχήν. τὰ δὲ ἐκτός. εἴτε περὶ σῶμα εἴτε καὶ περὶ τὰ 
κυρίως ἐκτός. τὰ δὲ οὔτε κατὰ ψυχὴν οὔτε ἐκτός. ὥσπερ 

ὅσοι φιλίαν μὲν πρὸς ἡμᾶς ἤ τινὰ σχέσιν οὐκ ἔχουσι τῷ 

μηδὲ γνωστοὶ ἡμῖν εἶναι. ἄλλως δὲ σπουδαῖοί εἰσι καὶ 

ἔχοντες ἀρετάς. ἀναλόγως τούτοις καὶ τὰ κακὰ τριττὴν 

ἔχει διαφοράν. καὶ ἔτι τῶν ἀγαϑῶν τὰ μὲν εἶναί φασι 

διαθέσεις ὡς τὰς ἀρετάς. τὰ δὲ ἕξεις ὡς τὰ ἐπιτηδεύματα. 

τὰ δὲ οὔτε ἕξεις οὔτε διαϑέσεις ὡς αἱ κατὰ τὰς ἀρετὰς 

ἐνέργειαι. οἷον ἡ φρονίμευσις. ἡ δικαίωσις καὶ τὰ παρα- 
πλήσια. ἀνάλογον καὶ «f περὶ ψυχὴν κακίαι ὡς φϑόνος 

καὶ φϑονερὸς καὶ φϑόνησις. καὶ αὖϑις τῶν ἀγαϑῶν τὰ 

μὲν εἶναι τελικά, τὰ δὲ ποιητικά, τὰ δὲ καὶ τελικὰ καὶ 
ποιητικά. ὃ μὲν οὖν φρόνιμος ἄνθρωπος καὶ ὃ φίλος 

ποιητικὰ ἀγαϑά. χαρὰ δὲ καὶ εὐφροσύνη καὶ ϑάρρος καὶ 
φρονίμη περιπάτησις τελικὰ μόνον. αἵ δὲ ἀρεταὶ πᾶσαι 

καὶ τελικὰ καὶ ποιητικά καὶ γὰρ ἀποτελοῦσι τὴν εὐδαι- 

μονίαν καὶ συμπληροῦσι, μέρη αὐτῆς γινόμεναι. ἀνάλογον 

δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κακιῶν κατὰ τοὐναντίον τῆς εὐδαιμονίας 
προϊουσῶν᾽ καὶ γὰρ ὃ κακὸς καὶ ἄφρων καὶ ὃ ἐχϑοὸς 
ποιητικὰ κακά. λύπη δὲ καὶ δυσελπιστία καὶ φόβος καὶ 
ἀφρονικὴ περιπάτησις καὶ πλημμελὴς κίνησις τελικὰ μόνον. 

αἵ δὲ κακίαι πᾶσαι καὶ τελικὰ καὶ ποιητικά καὶ γὰρ 

1 x«9 à Stob. Il 70, 6; καϑὰ Vg | 92 τὰ οὐκ ὄντως ὄντα 
Wachsmuth | 7 περὶ pro κατὰ Stob.Il 70,9 | 13. 14 διαϑέσεις 
τὰς — ἐνεργείας cet. Stob. II 71, 4 || 14 ἢ pro otov φ | otov 
φρόνησιν Stob. | 15 et 22 ἀναλόγως edit. | φϑόνος κτλ. vix sana || 
19 ποιητικὰ μόνον Stob.IL 72, 1 | 21 ἀπογεννῶσι Stob. | 
925 ποιητικὰ μόνον Stob. Π 72, 9 | δυσελπιστία om. Stob. | 
26 ἀφρονικὴ περιπ. et πλημ. xív. om., κλοπὴ et ἄφρων £oo- 
τησις add. Stob. | μόνα q | 21 πᾶσαι om. Stob. 
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3 -A A “- ἀποτελοῦσι καὶ συμπληροῦσι τὴν κακοδαιμονίαν. σῶμα δὲ 
297 M M ἐδόξαζον καὶ τὴν διάνοιαν καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὰς ἀρετάς, 

A M ji hd M ψυχὴν uiv τὸ συμφυὲς καὶ ἔνϑερμον ἐν ἡμῖν πνεῦμα λέ- 

γοντὲες καὶ ζῷον εἶναι αὐτὴν καὶ ζῆν καὶ αἰσϑάνεσϑαι 

μάλιστα τὸ ἡγεμονικὸν αὐτῆς μέρος. ὃ καὶ διάνοιαν καλοῦ- 
2 ^ M - τὰ M - , * M 

cw. ἀλλὰ καὶ πᾶσαν ἀρετὴν ξῷόν φασι. ζῴου δὲ τοῦ 
ἀνθρώπου ὄντος λογικοῦ ϑνητοῦ φύσει πολιτικοῦ καὶ τὴν 
ἀρετὴν πᾶσαν τὴν περὶ ἄνθρωπον καὶ τὴν εὐδαιμονίαν 
καὶ τὸ τέλος λογικὰ εἶναί φασι καὶ τὴν μὲν εὐδαιμονίαν 

M , , 5 hi e , - , M ^ 

ζωὴν ἀκόλουϑον εἶναι καὶ ὁμολογουμένην τῇ φύσει, τὸ δὲ 
, c /, ἢ ς , - ^ y * ^ 

τέλος ὁμοίως TO ὁμολογουμένως ζῆν. τοῦτο δέ ἐστι τὸ κατὰ 

ἕνα λόγον καὶ σύμφωνον ζῆν ὡς τῶν μαχομένως ζώντων 
, , * c M ; , ^ κακοδαιμονούντων. Διογένης δὲ αὐτὴν εὐλόγιστον ζωὴν 

? - M ' , 2 - M ? LA - M ἐν τῇ τῶν κατὰ φύσιν ἐκλογῇ καὶ ἀπεκλογῇ. τριχῶς δὲ 
᾿ , , - 

τὸ τέλος φασί, τὸ τελικὸν ἀγαϑόν, ὡς ἐν τῇ φιλοσυνϑεσίαᾳ 
3 m τὴν ὁμολογίαν λέγουσι τέλος εἶναι. καὶ τὸν σκοπὸν οἷον 

τὸν ὁμολογούμενον βίον, καὶ τρίτον τέλος τὸ ἔσχατον τῶν 
9 M ΕΓ EX , LU 4 ? , ' 1 £s 
ὀρεκτῶν, ἐφ᾽ ὃ πάντα τὰ ἄλλα ἀναφέρεται. τὰ δὲ μεταξὺ 

τῶν ἀγαϑῶν καὶ κακῶν ἀδιάφορα λέγουσιν, οἷον νόσον, 

ὑγίειαν, πλοῦτον, πενίαν. σχολὴν, ἀσχολίαν, καὶ ταῦτα 

διχῶς νοοῦσι. x«9' ἕνα μὲν τρόπον τὸ μήτε ἀγαϑὸν μήτε 
? - - κακόν, xc'0' ἕτερον δὲ τὸ μήτε ὁρμῆς μήτε ἀφορμῆς ποιητι- 

κόν, ὡς τὸ περιττὰς ἢ ἀρτίους ἔχειν τὰς τρίχας. ἀλλὰ 
καὶ τῶν ἐν ἡμῖν καὶ περὶ ἡμᾶς τὰ μὲν εἶναί φασι κατὰ 
φύσιν. τὰ δὲ παρὰ φύσιν. τὰ δὲ οὔτε κατὰ φύσιν οὔτε 

1 ἀπογεννῶσι Stob. | σῶμα κτλ. cf. Stob. Ecl. II 64, 19 sq. | 
5 καὶ μάλιστα Stob. Π 65, 2 | 6 ἀλλὰ κτλ. cf. Stob. II 75, 7 
ζῴου Stob.; ξῶον Vo Il 9 καὶ τὸ — εὐδαιμ. om. Stob. || 10 τῇ 
om. Stob. I 10. 11 τὸ δὲ τέλος ὁ μὲν Ζήνων οὕτως ἀπέδωκε" τὸ 
ὁμ. £. Stob. | 11 alt. τὸ om. Stob.| 12 μαχομένων ξώων Stob. || 
13 zhoy. δὲ εὐλογιστεῖν ἐν τῇ κτλ. Stob. II 76, 9 | 14 τριχῶς 
κτλ. cf. Stob. II 76, 16 || 15 τῇ φιλολόγῳ συνηϑείᾳ Stob. || 18 ἐφ᾽ 
ᾧ — ἀναφέρεσϑαι "Stob. | τὰ δὲ κτλ. cf. Stob. II 19, 4 [ 22 Mis 
ἀφορμῆς om. Φ | 24 τὰ μὲν κτλ. cf. Stob. II 79, 18 Ἰ τὸ μὲν 9 
25 τὰ δὲ παρὰ φύσιν om. φ | τὸ δὲ οὔτε q | οὔτε παρὰ — οὔτε 
κατὰ Stob. 
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παρὰ φύσιν" κατὰ φύσιν μὲν ἰσχύν, ὑγίειαν, αἰσϑητηρίων 

ἀρτιότητα, παρὰ φύσιν δὲ νόσον, ἀσϑένειαν, πήρωσιν καὶ 
τὰ τοιαῦτα. οὔτε δὲ παρὰ φύσιν οὔτε κατὰ φύσιν ψυχῆς 
παράστασιν καὶ σώματος, καϑὸ ἡ μέν ἐστι φάσεων ψευδῶν 

δεκτική, ὡς ἐπὶ τῶν ἀλογίστως ἐνισταμένων καὶ καρτερούν- 
TOv, τὸ δὲ τρωτὸν καὶ πηρώσεως δεκτικὸν καὶ τὰ ὅμοια 
τούτοις. τῶν δὲ ἀδιαφόρων τὰ μὲν λέγουσι προηγμένα, 

τὰ δὲ ἀποπροηγμένα, τὰ δὲ οὐδέτερα᾽ καὶ τῶν προηγμένων 
τὰ μὲν περὶ ψυχὴν εἶναι ὡς εὐφυΐαν, προκοπήν, γνώμην, 
ὀξύτητα διανοίας καὶ τὰ παραπλήσια, τὰ δὲ περὶ σῶμα 
ὡς ὑγίειαν, ἰσχύν, εὐαισϑησίαν καὶ τὰ ὕμοια᾽ ἐκτὸς δέ 
ἐστι τέκνα. κτῆσις σύμμετρος. ἀποδοχὴ παρὰ ἀνϑρώπων 
καὶ τὰ ὅμοια. τριχῶς δὲ καὶ τὰ ἀποπροηγμένα φασὶν 

ἀναλόγως τοῖς προηγμένοις καὶ ἀπονέμουσιν ἕνὶ ἕκάστῳ 

τῶν τριῶν τῶν ἐπ᾽ ἐκείνοις ἀποδοϑέντων τὰ ἀντικείμενα, 

οἷον περὶ ψυχὴν ἀποπροηγμένα ἀφυΐαν, ἀπροκοπίαν, δυσ- 

μάϑειαν, νωϑρότητα διανοίας καὶ τὰ ὅμοια, περὶ δὲ σῶμα 
καχεξίαν. ἀσϑένειαν, δυσαισϑησίαν, περὶ δὲ τὰ ἐκτὸς πή- 

ρῶσιν τεκνοποιίας. καταφρόνησιν παρὰ ἀνθρώπων καὶ τὰ 
ὅμοια. οὔτε δὲ προηγμένα οὔτε ἀποπροηγμένα περὶ ψυχὴν 
μὲν φαντασίαν καὶ συγκατάϑεσιν καὶ ὅσα τοιαῦτα. περὶ 

σῶμα λευκότητα καὶ χαροπότητα καὶ ἡδονὴν πᾶσαν καὶ 
πόνον, ἐκτὸς δὲ ὅσα εὐτελῆ ὄντα καὶ μηδὲν χρήσιμον 

προσφερόμενα μικρὰν παντελῶς παρέχεται χρείαν. ὡς ἢ καὶ 
παρὰ τῶν ἀνοήτων ἀποδοχή. τῆς δὲ ψυχῆς κυριωτέρας 

οὔσης τοῦ σώματος πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ζῆν δηλονότι καὶ τὰ 

8 κατὰ — παρὰ Stob. | 4 κατάστασιν Stob. | καϑ' ἃς 
Stob. | φαντασιῶν Stob. || 6 τρωμάτων καὶ πηρώσεων Stob. | 
6.7 τούτοις ὅμοια Stob. | τῶν δὲ κτλ. cf. Stob. II 80, 14 || 8 o?ós- 
τέρως ἔχοντα Stob.||9 μνήμην pro γνώμην Stob.| 11 ἰσχύν om. 
Stob.; post εὐαισϑ'. sch. Vit. auct. 21 | αἰσϑητηρίαν Stob. | τε 
x«i | 18 δὲ om. p | 20 οὔτε δὲ κτλ. cf. Stob. IL 81, 11 || 21 μὲν 
om. Stob. | περὶ δὲ Stob. | 29 καὶ μελανότητα post λευκότητα 
add. Stob. | 25. 26 οὔσης κυριωτέρας Stob. Π 81, 19 | 26 καὶ 
ante πρὸς add., ante τὰ om. Stob. 
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περὶ ψυχὴν κατὰ φύσιν ὄντα καὶ προηγμένα τὴν ἀξίαν 

ἔχει τῶν περὶ τὸ σῶμα καὶ τῶν ἐκτός. οἷον εὐφυΐα ψυχῆς 

πρὸς ἀρετὴν ὑπερέχει τῆς τοῦ σώματος εὐφυΐας καὶ ἐπὶ 

τῶν ἄλλων ὁμοίως. ἔτι τῶν ἀδιαφόρων δρμῆς μὲν κινη- 
τικά ἐστιν, ὅσα κατὰ φύσιν, οἷον ἰσχύς. ἀφορμῆς δὲ τὰ 5 
παρὰ φύσιν ὡς νόσος. τὰ δ᾽ οὔϑ᾽ δρμῆς οὔτε ἀφορμῆς 

- ὡς τὸ περιττὰς ἢ ἀρτίους ἔχειν τὰς τρίχας. καὶ ἐπὶ τῶν 
κατὰ φύσιν ἀδιαφόρων τὰ μέν ἐστι πρῶτα κατὰ φύσιν ὡς 

κίνησις ἢ σχέσις κατὰ τοὺς σπερματικοὺς λόγους γινομένη 

οἷον ὑγίεια καὶ αἴσϑησις. λέγω δὲ τὴν κατάληψιν καὶ 10 

ἰσχύν. κατὰ μετοχὴν δέ, ὅσα μετέχει κινήσεως καὶ σχέσεως 
κατὰ τοὺς σπερματικοὺς λόγους, οἷον χεὶρ ἀρτία καὶ σῶμα 
ὑγιεινὸν καὶ αἴσϑησις μὴ πεπηρωμένη. πάντα δὲ τὰ κατὰ 

φύσιν ληπτά ἐστι. φασί. τὰ δὲ παρὰ φύσιν ἄληπτα. καὶ 

τῶν κατὰ φύσιν δι᾽ ἑαυτὰ εἶναι ληπτά. ὅσα δρμῆς ἐστι 15 
κινητικὰ καταστρεπτικῶς ἐπ᾽ αὐτὰ ἢ ἐπὶ τὸ ἀντέχεσθαι 
αὐτῶν. οἷον ὑγίεια. εὐαισϑησία. ἀπονία. κάλλος σώματος. 

τὰ δὲ δι᾽ ἕτερα. ὅσα δρμῆς ἐστι κινητικά. ἀνεκτικῶς ἐφ᾽ 

ἕτερα καὶ μὴ καταστρεπτικῶς. οἷον πλοῦτος καὶ δόξα καὶ 

τὰ ὕὅμοια᾽ οὐδὲν γὰρ τούτων δι᾿ ἑαυτὸ αἵρετόν ἐστιν, ἀλλ᾽ 30 

0 μὲν πλοῦτος διὰ τρυφὴν ἢ εὐεργεσίαν τοῦ πέλας. ἡ δὲ 
δόξα δι’ ἀλαζονείαν. ἡ δὲ ὑγίεια καὶ εὐαισθησία δι᾿ ἑαυτὰ 
αἷρετά. co Vg 

23 τὸ δεῖνα] ὡς καὶ iv τῇ συνηϑείᾳ εἰώϑαμεν λέγειν ἀορί-. 
στῶς τὸ τοιοῦτο. οὕτως καὶ νῦν οὗτος τὸ δεῖνα εἶπεν ἴσως 55 

διὰ τὴν εὐτέλειαν σιγήσας καὶ ἀορίστως προενέγκας καὶ 

1 τὴν ψυχὴν Stob. | προηγούμενα Vq; cr. ex Stob. | τὴν 
εὐεξίαν Stob. | 2 τὸ om. Stob. | 3 ὑπεράγειν Stob. | ὁμοίως 
ἐπὶ Stob. II 82, 3 | 7 ἀρτίους, cf. p. 142, 23 et 144, 12 | 9 νίκη- 
σις V || 10 αἴσϑησις (λέγω δὲ τὴν κατάληψιν) καὶ ἰσχύς Wachs- 
muth || 13 ὑγιαῖνον (vel ὑγαῖνον) καὶ αἰσϑήσεις μήτε πεπηρω- 

μέναι Stob. II 82, 11 || 14 ΦΥ͂, ut vid. || 15 xe9" αὐτὰ Stob. | 
16 κατατρεπτικῶς Stob. | ἐφ᾽ ἑαυτὰ Stob. | 17 καὶ κάλλος Stob. | 
19 κατατρεπτικῶς vel παρατρεπτικῶς Stob. | 24 cf. sch. Vit. 
auct. 19. Dial. mer. XII 5 | 26 καὶ ὅτι suspectum 
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ὅτε τοῦτο ÓtíxvvGiv' δεῆσαν γὰρ καὶ ὡρισμένως εἰπεῖν οὐδὲ 
οὕτως τὸ τριώβολον εἶπεν ἀλλὰ τὸ δικαστικόν᾽ ἠσχύνϑη 
γὰρ διὰ τὸ εὐτελὲς τὸ τριώβολον. c VQ 

᾿ἀργυραμοιβική"] τοῦ Διογένους ταῦτα λέγοντος ἡ ᾽49ς- 94 
5 γυραμοιβικὴ φοβηϑεῖσα πέφευγεν. c» rvo 
ὃ Πύφφων ζωγράφος πρότερον ὧν γέγονε μετὰ ταῦτα φιλό- 95 

σοφος, ὅστις εἶχε σκοπὸν πάντα ἀναιρεῖν τὰ ὄντα. c ΓΟΥΦΩ 
ἕωλον "] παλαιάν. «ο ΓΥ͂φ 

κάνδυν "] ἱμάτιον Περσικόν, ὡς δὲ τινὲς λέγουσιν, ὅτι τὸ 97 
i0 ᾿Δἀρκαδίκιον. c ΓΟΥΦΩ 

γενειήτην λέγει τὸν 4Διάλογον, ἐπεὶ τοῖς εἰωϑόσιν αὐτῷ 98 
χρῆσϑαι φιλοσόφοις μάλα σεμνῶς ἣ βαϑεῖα ἠσκεῖτο 
ὑπήνη. c V9Q 

ἄμετρον] ἄνετον. c V 
15 κρότος μὲν ἐπὶ τῶν ῥητορικῶν λόγων καὶ μάλιστα τῶν 

ἐπιδεικτικῶν ἐν ϑεάτρῳ λαλουμένων καὶ τῶν δητόρων, ὡς 
ἔϑος αὐτοῖς, πεπαρρησιασμένως χειρονομούντων ἐπὶ τοῖς 
λεγομένοις ὑπ᾽ αὐτῶν. ἐπὶ δὲ τοῖς διαλόγοις τοιοῦτον 

οὐδέν, ἀλλ᾽ ἅτε πρὸς ἔπος τῶν ἀντιλεγόντων γινομένων 
20 τῶν λόγων, ἐν οἷς ποτε ἀστεῖον δηϑείη. μειδίαμα ἄχρι 

τοῦ τὰ χείλη διᾶραι τὸ πρόσωπον διαϑεῖ μόνον" καὶ εἴ 

που βραχύ τι δεήσει ἐπισεῖσαι τὴν χεῖρα. καὶ τοῦτο 
κατὰ μέτριον ἐξανύεται. c VQ 
κακώσεως] κάκωσίς ἐστιν ὄνομα δίκης κατὰ τῶν Gueg- 99 

35 τανόντων περὶ τὸ ἴδιον γένος ἤτοι γυναῖκα. c [VQ 
ἐγὼ" xrÀ.] τὸ φορτικὸν τοῦτο τῶν νέων δητόρων, ὃ ἐπὶ 81 
τῆς ἀπαγγελίας κομμωτικῶς διεξέρχονται, λέγει. διὸ καὶ 

ταῖς Ogisiv αὐτὸ ἀπεικάξει καὶ τῷ τούτων εὐϑετισμῷ διὰ 

τὸ τοῖς παρίσοις αὐτοὺς χαίρειν τῶν κώλων καὶ ταῖς παρη- 

5 ἔφυγεν V || 9 cf. sch. Dial mort. XII 3. De hist. 
consc. 39 | 8 pro ὡς δὲ V | ὅτι τὸ om. V || 10 ἀρκαδίκην C; 

&xx«Ót q (ὡς — &ox. om. Q) | 14 ἄνετον Luc. vulg. | 17 χειρο- 
τονούντων φῶ: cr. Bast | 26 fort. οἵ 

ScHoLrA rw LucraNvsx ed. Rabe. 10 
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χήσεσι καὶ οἷστισι τοιούτοις ἄλλοις. τοὺς δὲ μεϑύοντας 

καὶ κωμάξοντας εἰς τοὺς χρωμένους τοῖς λόγοις εἰς ἐπι- 

ϑαλαμίους καὶ γαμηλίους μεταλαμβάνει" οὐδὲ γὰρ τούτων 
χάριν ῥητορική, ἀλλὰ τοῦ ἐπανορϑωτικοῦ τοῦ βίου, τὸ δέ 

ἐστιν ἐν συμβουλαῖς τε καὶ δίκαις καὶ εἴπερ ἄρα ἐν ἐγκω- 5 
μίοις καὶ ἐπαίνοις τῶν ἀρετὴν κατορϑούντων, οὐ τῶν ἐν 
τοῖς πότοις ἀσελγαινόντων καὶ κώμους λαμπροὺς ἐκτελούν- 

τῶν καὶ γάμους περιφανεῖς ἐνισταμένων. co Υ̓φΦΩ 

89 τυράννων" κατηγορίας] διὰ τοὺς τὰς λεγομένας μελέτας 
ἐπιτηδεύοντας. ἐν αἷς τυραννοκτόνοι τινὲς μελετῶνται καί τὸ 
τινα ἄλλ᾽ ἄττα τοιαῦτα. co VQ 

88 καὶ τὸ μὲν τραγικὸν ἐκεῖνο καὶ σωφρονικὸν mooc- 

ὠπεῖον ἀφεῖλέ μου κτλ.] ἐν οἷς τὰ Πλάτωνος τοιαῦτα 

σοφοὺς ἄνδρας καὶ μεγαλόφρονας καὶ γενναίους τοῖς δια- 

λόγοις ὑποβαλλόμενα, εἰκότως καὶ τραγικὴν μίμησιν ταῦτα 15 

καλεῖ, ὥσπερ ἀμέλει κωμικὰ πάλιν καὶ σατυρικὰ τὰ τοῦ 

Σύρου καλεῖ, κωμικὰ μὲν διὰ τὸ γελοῖον. σατυρικὰ δὲ διὰ 
τὸ πολλάκις καὶ αἰσχρότατα προσενείρειν τοῖς διαλόγοις" 
of re γὰρ Σάτυροι καταγέλαστοι τοῦ ὁρᾶσϑαι at τε κωμῳ- 
δίαι γελοῖοι καὶ πλήρεις σκωμμάτων᾽ of Σάτυροι δὲ με- 30 

ϑύοντες ἀεὶ καὶ παρασφαλλόμενοι εἰσάγονται καὶ πρὸς τῷ 
ἀλλοκότῳ τοῦ σώματος τῆς μορφῆς ἔτι καὶ ὁρμητικοὶ πρὸς 

συνουσίας αἰσχράς. ἐπεὶ τοίνυν κέχρηται καὶ τοιούτοις 
“Πουκιανὸς διαλόγοις, ὡς ἐπὶ τοῦ Συμποσίου [e. 12] αὐτοῦ 
τὸν ᾿Ζλκιδάμαντα εἰσάγει καί τινας ἄλλους τῶν φιλοσόφων. 35 

εἶπε νῦν τοῦτο. ὡς πρὸς τοῖς κωμικοῖς προσωπείοις καὶ 

σατυρικοῖς διεσκεύασται τὰ αὐτοῦ. καὶ τὸν ἴαμβον δὲ 

x«l τὸν κυνισμὸν ἔφη παραλαμβάνειν. τὸν μὲν ἴαμβον 

ὡς χλευαστικόν. τὸν κυνισμὸν δὲ ὡς πᾶσι διαλοιδορού- 
μενον᾽ τῷ τε γὰρ ἰάμβῳ ᾿Δρχίλοχος. ὃν καὶ πρῶτόν φασι 30 

8 fort. ἑστιωμένων | 18 ἐν οἷς aut τοιαῦτα corruptum vide- 
tur | 16 καὶ post ἀμέλει add. Q || 19 τοῦ VQ; vs q; del. 
Solanus | 20 γέλοια Q9 || 21 τῇ μέϑῃ post παρασφαλλόμενοι. 
add. φῷ | 26 πρὸς suspectum 
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τῷ μέτρῳ χρήσασϑαι, πρὸς ὕβριν τῶν “υκαμβίδων διεγχει- 

gícaro, of τε Κυνικοὶ λεγόμενοι φιλόσοφοι ἅπασι διελοιδο- 

gobvro, τοῦτο διὰ βίου ἐπιτήδευμα ἔχοντες. ὧν καὶ Μέ- 

vuxzog εἷς ἦν. c- VQ 
LA , , oal cy " - , , 

50ÜUrs msfóg εἰμι οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν μέτρων βέβηκα] κατα- 

γινώσκει τοῦ δήτορος ὃ 4Διάλογος. ὅτι γράφει διὰ λόγου 

ἀνθηροτέρου καὶ κροτουμένου᾽ τοῦτο γὰρ τῶν φιλοσόφων 

διαλόγων ἀλλότριον. c VQ 

κεχαρισμένον "] ὅπερ ἀνωτέρω [c. 83] ὑπέϑετο τὸν 4΄ιά- 84 
, ee» e , Hj ? € 1 1 

10 Aoyov - aaa ἔνϑα ὁ μέγας ἕν eiii Ζεὺς πτηνὸν 
" , 2 , ei , B ΡΥ ἅρμα ἐλαύνων᾽, διασυρμοῦ τέϑεικεν ἕνεκα τὸ γὰρ νῦν 

λέγειν ὅτι “χαμαὶ βαίνειν εἴϑισα καὶ ἐς τὸν ἀνθρώπινον 
rgózov" οὐκ ἄλλο οὐδὲν ἢ διαγελῶντος τὸ δῆϑεν ὑψηλὸν 
ἐκεῖνο τῆς μεγαληγορίας. co VQ 

isr& πρὸ τοῖν ποδοῖν] τὸ τῆς Θράττης τοῦτο ἐκεῖνο. 
ὃ εὐφυῶς ἐκείνη ἀπέσκωψεν εἰς Θάλητα τὸν φυσικόν. ce 

VoQ 
ὡς ϑοϊμάτιον τοῦτο τὸ Ἑλληνικόν] τὸν ἀττικισμόν 

φησι καὶ τὸ τῆς λέξεως ἀνθηρὸν καὶ διεσμιλευμένον᾽ οὐ 
30 γάρ φησιν “ὡς Σύρος καὶ ἐκ βαρβάρων τὴν λέξιν ἐκιβδή- 

λευσα τοῦ λόγου, βαρβαρισμοῖς αὐτὸν διαλαβὼν καὶ σολοι- 

κισμοῖς᾽, ἀλλὰ 'ró πρέπον αὐτῷ διετήρησα τῇ λέξει εἰς 
τὸν Πλατωνικὸν τρόπον᾽. c— ὕφῷ 

τετρυπημένην"]} ἐπὶ τῶν δικαζομένων δύο ψῆφοι ἐτί- 8ὅ 
e M , € * , v7 M - 

?5 ϑέεντο. ἡ μὲν πλήρης. ἡ δὲ τετρυπημένη. ἐδίδοτο δὲ τοῖς 

μὲν νικῶσιν ἡ πλήρης. τοῖς ἡττωμένοις δὲ ἡ τετρυπημένη. 
' Z , 35»: ἢ 2 - ' / E 

e μάρτυς τούτων Δἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου [79], 
' , h » -“ , 

τὴν γὰρ τετρυπημένην ἀξιοῖ Τιμάρχῳω δοϑῆναι" εἰ γὰρ καὶ 

1. 2 διεγχειρίσατο sic V; om. φ; διεχρήσατο Lehmann; 
nescio, quid lateat | 5 ad c. 33 init. (0* Ζιάλογος ἐπὶ τῶν 

αὐτῶν λέγε) relat. V | 8 διάλογ l | 11 τῶ γὰρ Vq || 12 ἐπὶ γῆς 
βαίνειν Luc. | καὶ om. Luc. | 13 τοῦτον τρόπον Luc. vulg. | 
1 αὐτὴν o || 22 τὴν λέξιν Q | 24 cf. sch. Pisc. 21 

10* 
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1 δ , I4 , "a οΝ , $311? 3 / 
πρὸς ῥαδιουργίαν ὃ λόγος αὐτῷ ἀπονεύει, ἀλλ᾽ οὖν πάντως 

καὶ ὡς ἡττημένῳ Τιμάρχῳ ταύτην δοϑῆναι ἀξιοῖ. c V9 Q 

30. Περὶ ϑυσιῶν. 

1 ϑυσίαις"] ὃ σκοπὸς ἐνταῦϑα τῷ “Ἰουκιανῷ καταδραμεῖν 

τῶν Ἑλλήνων ϑυσίας ποιούντων" τὸ γὰρ ϑεῖον οὐ δέεται 
ϑυσιῶν. οὐκ ἔστι δὲ διάλογος" ὅλον γὰρ τὸν λόγον ὡς 

ἐξ ἰδίου προφέρει προσώπου, 0 δὲ διάλογος πρόσωπα ἔχει 
διάφορα διαλεγόμενα πρὸς ἄλληλα. «ο [VMQ 

Αἰτωλικά] Αἰτωλίας ἐβασίλευεν Οἰνεύς. οὗτος ϑύσας 

τοῖς ϑεοῖς τὴν "Agrsuw ἐπελάϑετο, ἡ δὲ ὀργισϑεῖσα ἀπέ- 
λυσε κατὰ τῆς Καλυδῶνος κάπρον, ὅστις πολλοὺς ἀνεῖλεν. 

ὕστερον δὲ κατ᾽ αὐτοῦ συναχϑέντων πολλῶν ἀνῃρέϑη. c- 
ΓΥΜΩΔ 

Καλυδωνίων] Καλυδὼν πόλις ἐστὶν Αἰτωλίας. «α ΓΥ͂Ν ὦ 

Μελεάγρου") ᾿Δλϑαία Μελεάγρου μήτηρ ἐγέννησε σὺν τῷ 
Μελεάγρῳ λάμπον πῦρ καὶ ἔμαϑεν, ὡς τοσοῦτον ζήσει 
χρόνον Μελέαγρος, ὅσον ἡ λαμπὰς ἅπτεται. ὅτε οὖν ἐφο- 

νεύϑη ὃ κάπρος, ὃ Μελέαγρος τῆς ᾿Δταλάντης ἐρῶν αὐτῇ 

τὰ νικητήρια δέδωκεν. ὠργίσϑησαν ἐπὶ τούτῳ οἵ ϑεῖοι 
[καὶ] of ἀδελφοὶ τῆς ᾿Δλϑαίας — σὺν αὐτῷ γὰρ τὸν κά- 
προν ἐφόνευσαν —, ὅτι γυνὴ προετιμήϑη αὐτῶν, καὶ 

ἔσχον πόλεμον πρὸς Μελέαγρον. ἀνεῖλεν οὖν αὐτοὺς 
ὃ Μελέαγρος καὶ ὀργισϑεῖσα ἡ ᾿Δλθϑαία διὰ τοὺς ἀδελ- 
φοὺς ἔσβεσε τὴν λαμπάδα καὶ ἀπέϑανεν ὃ Μελέαγρος. c- 

[VMQ 
φ᾽ Ὁμήρου] ὃ γὰρ Ὅμηρός φησιν [.4 423], ὅτι οὐκ ἔστι 

1 εἰς V | 2 ὡς om. Υ͂ | 9 ἐβασίλευσεν VA | cf. sch. 
Conv. 30 | 10 τῆς ἀρτέμιδος A || sch. 12 et 14 coni. V (καλ. 
δὲ) {12 δὲ πολλῶν oz αὐτοῦ συναχϑέντων ὑπὸ μελεάγρου ἀναι- 
ρεῖται Δ || 16. 17 χρόνον ζήσει V || 18 ἀτλάντης F V || 19 τοῦτο Γ | 
ϑεῖοι cod. Paris. suppl. 10, cf. sch. Conv. 30 annot.; ϑιεοὶ cet.| 
20 x«i del. Graeven | γὰρ om. V | 21 αὐτῷ V 

“ον ὦ 
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νῦν iv τῷ οὐρανῷ ὃ Ζεύς, ἀλλ᾽ ἀπεδήμησεν sig Αἰϑιοπίαν 
κἀκεῖ εἴστιάϑη ἡμέρας δώδεκα. co [VQ 
ταύρων] ὃ γὰρ Νέστωρ ἀπὸ τῆς ᾿ἸἸλίου ἐπανελϑὼν εἰς 
Πύλον ἐννέα βοῶν ϑυσίαν τῷ Ποσειδῶνι ἔϑυσεν, ὡς λέγει 

5 οὗτος ὃ γὰρ Ὅμηρος [cf. y 179. 8] εἶπεν ἐννάκις ἐννέα. «ο 

rvo 
ὥνια ] πράσιμα. c T 
Περσῶν] ἐκ τοῦ Ἡροδότου [3, 31] Καμβύσης ὁ Κύρου 5 

τοῦ Περσέων ἐρασϑεὶς τῆς ἀδελφεῆς 4rócomg ἤρετο τοὺς 

10 βασιληίους δικαστάς. εἴ τις ἔστι νόμος κελεύων τὸν βουλό- 

μενον ἀδελφεῇ συνοικέειν. οἵ δὲ ἀπεκρίναντο νόμον μὲν 

μηδένα εἶναι. ὃς κελεύει ἀδελφεὸν ἀδελῳφεῇ ξυνοιπέειν, 

ἄλλον μέντοι. νόμον ἐξευρηκέναι. ὃς ϑεσπίζει' τῷ βασι- 

λεύοντι Περσῶν ἐξεῖναι ποιέειν, ὃ ἐὰν βούληται. καὶ τότε 
15 Καμβύσης ἔγημε τὴν ἀδελφήν. c- ΓΟΥΩΔ 
κεφαλῆς κτλ.] σημείωσαι. c V 
χαλκοῦς --- Ὁμήρου λέγοντος] “Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς S 
ὅπ [4426]. » B 

χρυσοῦν τὸ δάπεδον] “᾿χρυσέῳ iv δαπέδῳ᾽᾽ [4 2]. —. B 
30 φροδίτην κτλ.] ὡραῖον. «ο V 10 

νεών] εἰς ὃν κεῖται τὸ τοῦ 4ιὸς ἄγαλμα. co [VMQ 11 
Πισαίων"] iv Πίσῃ γὰρ τῆς ᾿Ηλείας γῆς τὸ τοῦ Ὀλυμ- 
πίου Διὸς ἄγαλμα ἐκ χρυσοῦ καὶ ἐλέφαντος κατεσκεύασε 

Φειδίας. ὕπου καὶ ὃ ἀγὼν τὰ Ὀλύμπια ἐτελεῖτο. «Ὁ 
25 , VBNQA 

— ] διὰ τὸ κατὰ πενταετίαν μόνον ἐπιδημεῖν τοὺς ἀνϑρώ- 

πους χάριν τῶν Ὀλυμπίων εἰς Ὀλυμπίαν ἕνεκεν τοῦ ἀγῶ- 

8 ἐκ τοῦ 'Ho. om. C | κῦρος C || 9 περσέως CA; περσῶν VQ | 
ἰδίας post τῆς C | ἀδελφῆς A | 11 ξυνοικέειν V | ἀνεκρίναντο A | 
μὲν om. A || 12 συνοικέειν VCA || 14 ποιεῖν C || 15 ἔλαβε A | 
21 ad ἐλέφαντα relat. [ V || 22 ἡλιακῆς V; ἠλίας cet., cf. sch. 
ἴον. trag. 25 τῆς ᾿Ηλιακῆς μοίρας Πελοποννήσου; sch. Icarom. 24. 
Rhet. praec. 9 | 26 διὰ δὲ B, sed gravis interpunctio ad scholii 
finem indieandum post 24 ἐτελεῖτο, illud δὲ autem quamquam 
m1 tamen postea insertum; ἄλλως" διὰ (om. δὲ) A 
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vog, ἄλλοτε δὲ μηδέποτε, διὰ τοῦτο εἶπε τὴν Πισαίων 
ἐρημίαν. c— BVNQA 

12 περιρραντήρια ἢ] và ὕδατα, δι’ ὧν προκαϑήροντο oí ϑύειν 
μέλλοντες. co [VA 

φονεύουσιν — ϑεοῦ] βαρύτητος ταῦτα. c- B 5 
13 οὐκ εὐσεβὲς xrA.] εἰρωνεία. —— B 
14 xvvomoócomov*] ἐμοῦ ys ἕνεκα εἴϑε καὶ ὀνοπρόσωπον. 

ὡς ἂν ἐνθεέστερον αὐτοῖς, μᾶλλον δὲ ὀνωδέστερον εἴη τὰ 
τῆς ϑεοποιίας. c AB 

Πᾶνα ὅλον τράγον] καλῶς. ἐπεὶ καὶ τράγους τὰς ἀφρο- 10 
δισίους δρμάς. c B 

ϑύρας" κτλ.) παροιμία. c ΓΔ 
150 "mig ἐν ταῖς ἀγέλαις τῶν Αἰγυπτίων εὑρίσκεται βοῦς 

ὧν καὶ ἔχων τινὰ ἴδια σημεῖα. τοῦτο κοινὸν εὐετηρίας 
ἐνομίζετο σύμβολον. c ΓΟΥΩΔ 16 

Νίσου") ὁ Νῖσος βασιλεὺς ὧν εἶχεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μίαν 
τρίχα πορφυρᾶν, ἧς ἀποτμηϑείσης ἀνάγκη ἦν ἀπολέσϑαι 

τὴν πόλιν, ἧς ἐβασίλευεν. c ΓΟΥΜΩ 
— ὃ Νῖσος οὗτος βασιλεὺς ἦν Μεγάρων, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ 
Μεγαροῖ πεδίον Νῖσα ὠνόμασται. εἶχε δὲ πορφυροῦν πλό- 30 
χαμὸν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, οὗ μάλα πολλὴν εἶχε moÀvooíav, 

καϑότι καὶ τῆς βασιλείας αὐτῷ σῳζόμενος περιξποιεῖτο τὸ 

κράτος. c BN A. Addit Δ: τοιοῦτόν τι καὶ περὶ τοῦ 

Σαμψὼν λέγεται ἔχειν τρίχα χρυσίζουσαν καὶ ταύτην ἐνέ- 
χυρον εἶναί of τῆς ἀνδρείας τῆς προσούσης αὐτῷ. -ο 25 

Δημοκρίτου} ὃ Δημόκριτος οὗτος ᾿Αβδηρίτης ὧν διόλου 
ἐγέλα πάντων ὑπερῳφρονῶν, ὃ δὲ “Ηράκλειτος κλαίων ἦν ἐς 
ἀεὶ ἐπὶ παντὶ πρακτέῳ μηδέποτε γελῶν. co Δ 

5 , S N -— 

8 ἐνθεέστεροξ — ὀνωδέστερον A | εἴη om. B || 14 τοῦτο κτλ. 
nescio quo spectent | 16 vivos C | εἶχεν CM; ἔχων F VQ | 

18 ἐβασίλευσεν C | 22 cofok B; σωζομένης NA (Vat.942: κα- 
ότι καὶ τῆς βασιλείας αὐτῶ τὸ κράτος τούτου σωζομένου περι- 
Ξποιεῖτο) | 24 vix scrib. ἔχοντος 
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31. πρὸς τὸν ἀπαίδευτον xai πολλὰ βιβλία 
ὠνούμενον. 

"Qe οὑτωσὶ εἰκάσαι βιβλίον αἰτήσας τινά, “ουκιανέ, καὶ μὴ 
* » , t , 3 5» 9 , X v 

λαβὼν καλῷ τούτῳ δεξιώματι δι΄ αἰῶνος ἡμείψω αὐτόν. c- 

5 γφοῶ 

σέας] ἀπὸ εὐϑείας τῆς σεύς. σημαίνει δὲ τοὺς σῆτας. “ΟἹ 

γσφοςῷ 

Καλλῖνος" κτλ.] καλλιγράφοι οὗτοι γεγόνασιν ἄριστοι. —- 2 
[V9pOQ 

10 p9 &vovroc*] προλαμβάνοντος. c ΓΥΟΩ 
Ἑλικῶνα] ὄρος. ὅπου oí Μοῦσαι διατρίβειν λέγονται. « 8 

rvoo 
πρὸς τῆς Διβανίτιδος] ἔοικε Σύρος εἶναι ὃ βιβλιοκάπη- 

Àog οὗτος καὶ Δαμασκηνός. ὅσον ἀπὸ τῆς Διβανίτιδος 
is εἰκάσαι. co bBVoQ 

— ] ὅτι Διβανῖτις ἡ Agpooóízg λέγεται’ Λίβανος γὰρ τὸ 
ὄρος, ἐν ᾧ τὸ ᾿Δσσύριον μειράκιον ἐθήρα καὶ σὺν αὐτῷ 
ἡ ᾿Δφροδίτη διέτριβεν. «οα Vat. 942 

Ὀλμιόν"] ποταμός ἐστιν οὗτος. «α Γ 
30 — ] ποταμοί εἰσιν οὗτοι πρὸς αὐτῇ τῇ κορυφῇ τοῦ Ἔλι- 

κῶνος. ὃ δὲ Ἑλικὼν ὄρος ἐστὶ Βοιώτιον, οὗ πρὸς τοὺς 

πρόποδας Θεσπιαὶ πόλις κατῴκηται, ἐν wj ὃ Ἔρως. ὃν 
᾿Δλκαμένης ἐξείργασται. ϑαυμάσιόν τι ἔργον ἰδεῖν. περὶ 
τὸν Ἑλικῶνα δὲ καὶ 'Hoíoóóg [Theog. 22] φησι νέμων 

86 τὰς Μούσας ἰδεῖν καὶ τὴν ποιητικὴν σοφίαν λαβεῖν. c 
VoQ, οὗ "αὶ 

Δημοσϑένους ὅσα τῇ κτλ.] ὡραῖον. c ΓΥ͂ 4 
ὑποβαλλόμενος αὐτά] οὕτω γάρ φασι τὸν Μακεδόνα 

᾿Δλέξανδρον ἐπικοιμᾶσϑαι τοῖς Ὁμήρου ποιήμασιν. c VoQ 

80 ὄνος λύρας κτλ.] ὡραῖον πάνυ. «α TV 

11 Βοιωτίας ὄρος sch. ἴον. trag. 26 || 20 schol. f: ,cr. IX 
ltt. decis., προσ αὐτὴ — - ἑλικῶνος πηγαι αὐται o δὲ ελικων 
ὄρος κτλ. [ 34 δέ φησι καὶ ἡσίοδος V 
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τίνος οὖν ἀγαϑοῦ ὠνῇ ταῦτα] προσυπακουστέον τὸ 
χάριν ἢ ἕνεκεν, ἵν᾽ ἦ τίνος οὖν ἀγαϑοῦ χάριν ἢ ἕνεκεν᾽. c 

VROQ 
Ἰσμηνίας οὕτω καλούμενος καὶ αὐτὸς Κορίνϑιος᾽ καὶ αὐτὸς 

ἐλπίσας ἐκ τῆς ὁμωνυμίας. εἰ καὶ τοὺς αὐλοὺς κτήσαιτο 5 
᾿Ισμηνίου. εὐθὺς αὐτοπρόσωπος ἔσεσϑαι ᾿Ισμηνίας. ἐώνηται 

μέν. οὐ μέντοι καὶ πλέον τοῦ ἐπελπίσαι τετύχηκεν. “Ὁ 

f VpOoQ 
ἵππον — Μῆδον] Μῆδος ἵππος ὃ Νησαῖος᾽ ἡ Νῆσα δὲ 
πεδίον Μηδίας. οὗ αἵ βασιλικαὶ ἱπποφορβάδες νεμόμεναι 10 
τοῖς Μήδων βασιλεῦσιν ἵππους ἔτρεφον γενναίους. κεν- 

ταυρίδαι δὲ ἵπποι of ἐκ “αρίσσης τῆς Θετταλῆς. τάχα 

ἀπὸ τῶν ἱπποκενταύρων ὀνομαστοί. c ΟΥφό () 
κοππαφόρον] ἐπίσημον τοῦτο τῶν ἵππων ἐπὶ τοῦ μηροῦ 
ἐγκαιόμενον παρὰ τῶν παλαιῶν. καὶ. ἦσαν οὗτοι οἵ ἵπποι 15 
τῶν εὐγενῶν. οἷς ἐπὶ τοῦ μηροῦ παράσημον x τὸ στοιχεῖον 
ἢ σ᾽ ἀφ᾽ ὧν καὶ παρωνομάζοντο ἀπὸ μὲν τοῦ κα κοππα- 
τίαι, ἀπὸ δὲ τοῦ c σαμφύόραι. co Ούφος). Addit C: 
ἐξ οὗ καὶ ὃ Βουκεφάλας ἵππος ὃ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ 

Μακεδόνος βούκρανον ἔχων ἐντετυπωμένον οὕτως ἔκα- 30 

λεῖτο. ce 

ἢ ὑπερπηδήσεται μὲν τὸν ποταμόν] ταῦτα πάντα λέγει 

Ὅμηρος τὸν ᾿Δ“χιλλέα ποιῆσαι. c FVOQ 
ἐπιϑολώσει κτλ.] ὡραῖον. c ΓΥ͂ 

10 κόλλοπας ἢ] κόλλοπες οἵ πασσαλίσκοι τῆς κιϑάρας, ὧν ἐκχ- 25 

δέδενται mí νευραί. c VROg OQ 
περὶ πόδα: ἀντὶ τοῦ κατὰ πόδα, πλησίον, ἐγγύς. ἢ ἀλη- 

9 νισαῖος et νίσα Vat. 942 | Νῆσα χωρίον Μηδίας καλ- 
λίστους ἵππους φέρον Arethas in Dion. Chr. ΠῚ 130 (p.100 Sonny) | 
11. 12 xol κενταυρίδαν C | 18 κενταύρων V || 14 κοττοφόρον r 
lext.; κοπτοφόρος O || 15 ἐγκαιομένου ΟΥ 16 τὸ παράσημον 
ΟΥ̓ 11 μὲν om. CV || 17. 18 καππατίαι C | 18 δὲ om. C  σαπ- 
φόραι C Vat. 942 | sch. 14 et 9 coni. (δὲ post Μῆδος add.) 
Vo0OQ et (interpositis 19 ἐξ οὗ — 20 ἐκαλεῖτο) C || 25 cf. sch. 
Iov. trag. 10 
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ϑέστερον ἐρεῖν περὶ πόδα ἀντὶ τοῦ καταπεφρονημένος" 
ἐπεὶ καὶ τὰ παρ᾽ ἡμῶν εὐκαταφρόνητα περὶ τοὺς πόδας 
ῥιπτεῖται. c VROoOQ 

ἵναπερ] ἀντὶ τοῦ ὅπου. c- Γ 11 
5 ληρονομήσας" τῆς Ὀρφέως μουσικῆς] κληρονομῶ 19 

σου. καὶ τοῦτο rruxóv. co VROQOQ 
διασπάσασϑαιϊ — ὕμοιον τῷ Ὀρφεῖ] ἐπεὶ κἀκεῖνος 
ὑπὸ τῶν Θραττῶν διεσπάσϑη. c VOQ 

— ] σημείωσαι. c V : 
10 0Oogei* παρὰ τῆς μητρός] Καλλιόπης γὰρ τῆς Μούσης 

μυϑεύουσι γενέσϑαι τοῦτον. c» VI9OQ 

χϑὲς δὲ καὶ πρῴην] λέγεται καὶ “ἄρτι πρῴην᾽, ὡς ἐχρήσατο 14 
καὶ Πλούταρχος ἐν Παραλλήλοις [Βταΐ. 1]. — ΚΟΥφΦΟΩ 

Πρωτέως] περὶ τοῦ Περεγρίνου λέγει τοῦ ἑαυτὸν καύσαν- 
16 Tog. c BV OQ 

ὡς Τεγεᾶται xvÀ.] σημείωσαι. c Γ 
ὡς" οὐδ᾽ εἰπεῖν καλόν] καινοπρεπὲς καὶ τοῦτο ᾿ὡς οὐδ᾽ 

εἰπεῖν καλόν" τὸ γὰρ κοινὸν “ὡς οὐδὲ καλὸν εἰπεῖν. co 16 
, VRCOQ 

30 φευκτέον ἂν ἦν xrÀ.] σημείωσαι. c Γ 
τίλφαις"] τίλφη ἕξωύφιόν τι τοῖς βιβλίοις ὡς ἐπίπαν ἐντί- 17 
κτεσϑαι πεφυκὸς ἐπίμηκες. κέρατα ἔχον, ὡς ἐν μικρῷ κατι- 

δεῖν, λευκὸν ἢ πελιόν, εἴ Tig τούτῳ ἐγχρίμψαιτο. κονιορτὸν 
ἀποβάλλον. — ὙΠΟ φῷ 

:5 σὺ δὲ ἀποροίης κτλ.] ὡραῖον. c TV 18 
Ζ4Δημήτριος κτλ.] ὡραῖον. «ο F'VO 19 
τὸ οὐδέτερος ἐπὶ δύο λαμβάνεται. πῶς οὖν τοῦτο; εἰ μή 90 

που ἔσφαλται τὰ τῆς γραφῆς καὶ ἀντὶ τοῦ οὐχ ἕτερος 

γέγραπται οὐδέτερος ἢ ἐκτέϑλιπται τὸ € τοῦ συνδέσμου. c 
PVoQO 

1 xerezsgoovnuévos Vp OQ; καταπεφρονημένως [86 | 6 καὶ 
τοῦτο om. CV | 13 ἐν Παρ. om. Vq | 14 τοῦ ἕαυτ. καύσ. om. V || 
21 cf. sch. Gall. 31 | 22 κέρα C | σμικρῶ VQ || 28 τούτου C; 
τοῦτο cet. | ἐγχρίμψαιτο Vat. 949; ἐγχρίψαιτο cet. | 28 τοῦ 
οὐδεὶς ἕτερος φ 
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τοὺς ἐπαίνους xvÀ.] ὡραῖον. c F 

91 τὸ τῶν Μυσῶν] ἀντὶ τοῦ ὕμοιον τῇ παροιμίᾳ τῇ δια- 

γορευούσῃ “᾿χωρὶς τὰ Μυσῶν καὶ Φρυγῶν ὁρίσματα᾽᾽ [fr. 
adesp. 560. F. T. G.? p. 950 N.]. — VI€C9Q 

99 βασιλεύς] κατὰ Μᾶρκον γὰρ ovrog ὃ Δουκιανὸς ἦν. ce 

BVoQ 

93 χύτραις λημῶντες: ἀντὶ τοῦ χύτραις ἴσας περιφέροντες 

λήμας. c ROV OQ 

95 τἀργύριον καὶ φύλαττε κτλ.] ὡραῖον. c [VO 
80 καὶ σὺ" τοίνυν κτλ.] καλῶς ἂν εἶχε τῷ δυστυχεστάτῳ 

τούτῳ μειρακίῳ μὴ xc0' ἕν τῶν βιβλίων ἀλλὰ πᾶσαν τὴν 
βιβλιοϑήκην προῖκα “ουκιανῷ τῷ παρόντι ἐπιδοῦναι, ἢ 

τοιαύτην σφηκιὰν x«9' ἕαυτοῦ κινῆσαι ἑνὸς ἐγκρατείᾳ 
βιβλίου. -—— VOQ 

subseript.: Διώρϑωσα ἐγὼ '"AléSavógog ἐπίσκοπος Νικαίας 
τῆς ἐν Βιϑυνίᾳ μετὰ '"Iexcfov τοῦ ὁμοψύχου GÓtÀ go 

po 46 «“αρίσσης τοῦ πρῶτον μετὰ τὴν καταδρομὴν τῶν 

Βουλγαρῶν ἰδίοις αὐτὴν, ἀναλώμασιν ἀναστήσαντος καὶ 
κόσμον αὐτῇ τε καὶ τοῖς κτήμασι δόντος πλείονα. ce R, 

32. Περὶ τοῦ ἐνυπνίου ἤτοι Bíog τοῦ Aovxiavov. 

8 οὐκέτι μέμνημαι᾽θ ὃ τὰ σχήματα τῶν φανέντων τοῖς 

ὀφϑαλμοῖς ἐντετυπωμένα φέρων καὶ τὴν φωνὴν ἔναυλον 
ἄρα τὴν ἔννοιαν τῶν εἰρημένων οὕτω ταχέως ἐξήμβλωκας: 

καινὸν τοῦτο. c— AVUQ 
9 ἕρμαιον] τὸ ἀπροσδόκητον κέρδος, ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς 

τυϑεμένων ἀπαρχῶν, ἃς οἷ ὁδοιπόροι κατεσϑίουσιν. «ο Δ 
τὴν μὲν τέχνην κτλ.] ὡραῖον. c TV 

10 τὴν ψυχὴν --- κατακοσμήσω πτλ.] ἀλλὰ μηὴν ψευδεῖς 

αἷ τῆς διδασκαλίας ὑποσχέσεις ἀπεφάνησαν᾽ οὐ γὰρ τοιαύ- 

2 Μυσῶν etiam [ ἰοχύ. [| 5 μικρὸν V | 17 num émió scrip- 
tum fuerit, dubito | 23 ἐξήμβλυνας U | 26 τεϑειμένων Phot. | 
29 τοιαύτην U 

το . 
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ταις σου τὴν ψυχὴν ἀρεταῖς κατεκόσμησεν ἀλλὰ ταῖς ἐναν- 

τίαις, ὡς αὐτὸς σὺ ταῦτα ἐξ ὧν γράφεις ἀποδεικνύεις. ^» (U, 

εὐπάρυφος] εὐκατέργαστα καλῶς ὑφασμένα φορῶν ἵμά- 16 

v. c9 A 
subscript.: zfióo9c6« ἐγὼ ᾿Δ4λέξανδρος ἐπίσκοπος Νικαίας 18 
τῆς πρὸς τῇ ᾿Δἀσκανίᾳ μετὰ ᾿Ιωάννου τοῦ ἐπὶ τῇ ἀδελφῇ 
κηδεστοῦ. c- b 

33. Περὶ παρασίτου, ὅτι τέχνη ἡ παρασιτική. 

Τῶν πάνυ σπουδαιοτάτων ὃ λόγος καὶ τοσούτῳ πλέον, ὅσῳ 
καὶ γελοιότατος εἶναι ὑποδύεται. co QUO 

μὰ Δία] τὰ Γἀπωμοτικὰ' cvv ακουομένην' ἔχουσι τὴν ἄρ- 1 

ἵνῃσιν, διὸ" οὐδὲ mg ὀσκειται!. co ΥΠΦΌΩ 
φιλοσοφίας] δηλονότι τῆς σοφίας. « E 

ἐγὼ uiv κτλ.] σημείωσαι. τὸ ἕξῆς οἱ ὕτως᾽ ἐγὼ μέν", εἰ 
δυνατὸν xo'xóv μὲ εἶναι, καὶ πλεῖον, οὗ σὺ 'guwc, βού"- 
λομαι κακὸς si vow φημὶ γὰρ κακὸν ἐμαυτὸν" καὶ χείρω, 
οὗ σὺ 'Óoxsig" ὥστε μὴ &y νοοῦν 'τί μοι τοῦτο δόκει ὀΐνει- 

δίσαι, ἀλλ᾽ ὡς "εἰδότι' καὶ σεμνυνομένῳ ᾿ἐπὶ τῷ κακὸς 

εἶναι. ἢ οὕτως ἁπλούστερον᾽ iy à μέν", εἰ οἷόν - εἶναι, 
Γὃ βούλο! μαι, καὶ πλεῖον d πέχειν' βούλομαι. dc μηδὲ' 
δόκησιν παρέχειν ἀγνοίας, ὁπηνίκα ἱτοῦτό! μέ τις ὀνει- 
δίζει, ἀλλὰ πράγματος ἀλήϑειαν καὶ xc9' ἑκούσιον γνώμην 

τὸ τοιοῦτο ὑποδυόμενος ἐπιτή δευμα' καὶ πλεῖον τῆς παρὰ 
σοὶ δοκήσεως. c ΓΦΌΩ 

παραιτεῖσϑαι: ἀπολύειν. co Vg 2 
πάνυ ὠνείδισας] εἰρωνεία. c VU 
ἀλλὰ μὴ καϑάπερ καί: πλεονάξει ᾿Δττικῶς ἡ ἀπαγόρευσις 4 

2 ἐξ scripsi; καὶ U | 3 cf. sch. Dial. mer. I 1 | 11 συνυπα- 

κουομένην ΦΏΩ | ἔχεν VU | 14 σημείωσαι om. VU | 22 πραάγμᾷ Γ; 
πραγμάτων V | 28 ὑποδυόμενους [; ὑποδυόμενον V; ὑποδύο- 
μαι 4 | 27 καϑάπερ αἱ Luc. 
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ἱμὴ καϑάπερ μὴ σαπρόν᾽" ἤρκει γὰρ κατὰ τὴν κοινὴν χρῆ- 
σιν ἣ μία ἀπαγόρευσις, ἤτοι ἡ πρώτη ἢ ἡἣ δευτέρα. ce 

CoUQO 
6 αὐτὸν" τὸν τεχνίτην] καὶ μήν, μάταιε, διὰ τοῦτο ov 

τέχνη; τῆς τέχνης πεφυκυίας καὶ ἕξιν αὑτῆς ἐμποιεῖν τῷ 
τεχνίτῃ καὶ τέλος τι ἕτερον παρὰ τὴν ἐνέργειαν κεκτῆσϑαι, 
ὥσπερ οἰκοδομικὴ οἰκίαν. εἰ δὲ τὴν κιϑαριστικὴν καὶ 

ὀρχηστικὴν ἀντιϑῆῇς --- οὐδὲν γὰρ αὗται παρὰ τὰς ἐνερ- 

γείας ἔχουσι τέλος ---. πρῶτον μὲν οὐδεὶς φϑόνος τῆς 
ὁμοιότητος οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ αὗται τῶν σπουδαίων τεχνῶν 

τοῦ κατὰ βίον εὐχρήστου σεσυλημέναι. εἶτα δ᾽ ὅτι καὶ 
τούτων ἡ παρασιτικὴ τῷ μηδεμίαν ἕξιν ἐντυϑέναι τῷ παρα- 
σίτῳ ἀπολειπομένη. καϑὼς αὐτὸς σεμνύνων αὐτὴν ἀπε- 

φήνω. πρὸς τὸ ἀνύπαρητον συνωϑεῖται τῆς τῶν τεχνῶν 

ὑποστάσεως ἐξοστρακιζομένη. c— Fg UQ 

8 τέχνη] o) τέχνη ἀλλὰ ψυχῆς πονηρᾶς ἐπιτήδευμα, ὡς ἐκτί- 

vov καὶ κοράκων τὸ ἁρπακχτικόν. c φΌ () 

9 ἀλλ᾽ ἐκεῖνο] ἐλλειπτικῶς τοῦ σκόπει, οἷον “ἀλλ᾽ ἐκεῖνο 
σχκόπει᾽" ἔστι δὲ ᾿Αττικόν. c— FUQ 
φιλοσόφων] εἰς τοὺς ᾿Επικουρείους αἰνίττεται, o? τέλος 

τἀγαϑοῦ τὴν ἡδονὴν ἀπεφαίνοντο. «ο ΓΥ̓ΌῸ 
1 οὐδὲν Enwosop μέλει) σημείωσαι διὰ τὴν σύνταξιν" 

ὅμοιον τῷ ᾿μελήσουσι δέ μοι ἵπποι" εὐθείᾳ γάρ, οὐ γενικῇ 
συνέταξε τοῦτο. ἢ ἀντὶ τοῦ πεφρόντισται, σπουδῆς ἠξίω- 

ται. c [9 UQ 
14 τῶν" ἄλλων τεχνῶν] τὰς βαναύσους λέγει τέχνας καὶ 

γὰρ αὗται πορισμοῦ χάριν βίου τοῖς κεκτημένοις μεταχει- 

ρέζονται. c FVgUQ 
16 ὀλιγοσιτίαις κτλ.}] τοιαύτη γὰρ ἡ τῷ ὄντι κατὰ ἄνϑρω- 

πον ζωὴ ὡς μόνου τοῦ κατὰ τὸ δεῖ ξῆν αὐξητική T6 καὶ 

συντηρητικὴ οὖσα. ὕπερ ἐστὶ τὸ χατὰ νοῦν καὶ λόγον. 

8 παρὰ UQ; περὲ p; om. l | 11 διότι UQ? || 12 τὸ μηδ. T | 
21 τἀγαϑοῦ sic codd. || 23 τὸ μελ. F || 30 fort. δέον || 31 λόγον 
scripsi; ὅλον h 
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d μέντοι τοῦ παρασίτου μηδενὸς τούτων φροντίξουσα ἢ 

μόνου τῆς κατὰ σάρκα πλεονεξίας καὶ τῆς ἀνϑρωπίνης 

ἐξέπεσε ξωῆς καὶ τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι παρεσυνεβλήϑη. c P 

σχολῇ" δηλονότι κτλ.] σημείωσαι διὰ τὴν σύνταξιν᾽ ἀντὶ 
γὰρ τοῦ περιττῶς ἢ διαφερόντως κεῖται. co [VpUQ 

Η Lj ἀρχὴν" γάρ φημι μήτε εἶναι τέχνην, ἧς οὐκ ἔστιν 

ὑπόστασις... ἀριϑμητικὴ μὲν μία ἐστὶ καὶ αὐτὴ 

x14.] | , πάσαις τιαῖς, κατ᾽ αὐτιὴν, αἱρέσεσι iv y 
πάσαις γὰρ δοκεῖ τὸ μέν τι ϑεωρητικιὸν, cir fc, εἶναι τὸ 

M , “ M 

δὲ πρακτικγόν. εἰ δὲ ὦ 
, - ᾿ , , 9 M * 97 43«" 

ἐκεῖνα περὶ πλείστου ποιούμενοι. οὐδὲν πρὸς ἔπος. οὐδὲ 
γὰρ ἀριϑμητικὴν διαστασιάσει καὶ τῷ μηδενὶ ἴσην ἀπο- 

φανεῖ. εἴ τις τὸ χύμα τἀςονϑμητικὸν, αὐτὸς μὲν τὸν x«9* 
Ld 1 9 - , , * 9 - , PA 

ἑαυτὸν ἀποφανεῖ ἀριϑμόν (τὸν ἀριϑμοῦντά φημι). ἄλλος 

δὲ τὸν ἐν σχέσει καὶ ἀριϑμούμενον᾽ οὐδὲ εἰ τοῦ ἀρυϑμου- 

μένου ὃ μὲν ἐπὶ χρυσίνων τοῦτο λογίξιοιτο,. ὃ δὲ ἐπί τινος 
ἄλλ UA ὑδὲ - ΜῸ - * M m : j ' bi Ao , ἄλλης ὕλης. οὐδὲ εἰ ὃ μὲν τὸ ὑγρὸν καὶ συνεχὲς ὑποπί- 
πτεῖν λέγοι τῷ ἀοιϑμῷ. τὸ ξηρὸν δὲ καὶ καϑ᾽ ἑαυτὸ διηρη- γοι τῷ ἀριϑμῷ. τὸ ξηρ : nen 

, Mi e - , € , - , 2 , 

μένον (καὶ ὃ σῖτος φέρε ὃ ἐν τῷ μεδίμνῳ) ἐκβάλλειν πει- 

ρῷτο τοῦ κατά τι κοινὸν μέτρον τῶν κόκκων συνεκτιπὸν 

ἀριϑμεῖσϑαι. ὡς γὰρ ἐνταῦϑα περὶ τὴν ὕλην τὸ διάφορον 
μιᾶς οὔσης τῆς ἐπιστήμης. οὕτω καὶ ἐπὶ φιλοσοφίας μία 
μὲν ἡ φιλοσοφία ἤτοι ἡ ἐπιστήμη. ἀφ᾽ ἧς ἐνδίδοται δογ- 
ματίξειν τὸ διάφορον περὶ τὴν ὕλην. οἵ μὲν γὰρ τήνδε 

τὴν ζωὴν ἐπέκρινάν τε καὶ ἠσπάσαντο. οἵ δὲ τήνδε, 

ἐπέκριναν δὲ φιλοσοφίᾳ, καὶ τοῖς τῆς φιλοσοφίας ὀρ- 
γάνοις μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς παρὰ πᾶσι τῆς μεϑόδου 

» οὔσης. c P, 
, ^ ? ." , 2 Α e - ' LA μία μὲν οὐκ ἔστι φιλοσοφία. ἐπειδὴ δρῶ καὶ GztL- 

Id E. - Ld δὲ 

j, 0L μὲν ταυτὰ OL θὲ 

2 μόνου suspect. | 8 margo superior decisus est; haec fere 
excidisse opinor ,uícv μὲν εἶναι τὴν φιλοσοφίαν, μέρη δὲ εἶναι 
διάφορα ὁμολογεῖται; πάσαις || 10 XVI fere litt. abscissae; fort. 
εἰ δὲ xal μὴ ταὐτὸ δοξάζουσιν | 13 τἀριϑμητικὸν Brinkmann | 
17 vix εἰ τὸ μὲν ὑγρὸν || 19 fort. ὡς vel οἷον pro καὶ 
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5 " , n , 
ov οὖσαν] ἐντεῦϑεν διασύρει τὸν "A val&oyóoav καὶ τὸν y 

Παρμεν' ἰδην", οἵτινες ἔλεγον tv τὸ 0'v! καὶ ἄπειρον, εἴπω 
δ᾽, ὅτι] καὶ τὸν ᾿Δριστοτέλην. ὃς, τὴν τοιαύτην δόξαν 

ἀϊνέϊτρεπε διὰ συλλογισμῶν γενναίων ἐν τῇ Φυσί' κῇ' 
ἀκροάσει [.4 6] καὶ «διὰ 'παρα'δειγμάτων καὶ ἔλεγε τρία 5 

'ποτὲ δὲ δύο. ὕλην καὶ 
εἶδος. καὶ ἡ μὲν ὕλη ἀεὶ ὑπόκειται. ἀπὸ δὲ τῶν δύο ἐξ 
Γεἶναι!, ὕλην, εἶδος. στέρησιν. 

ἀνάγκης τὸ ἕν ὀφείλει ἀπεῖναι" εἴδους γὰρ ὄντος ᾿ἐξ ἀϊνάγ- 
Xue στέρησις οὐκ ἔστι καὶ στερήσεως οὔσης οὐκ ἔστιν εἶδος. 
ταῦτα δὲ ὡς ἐν παρόδῳ διδάσκει ἐν τῷ 'πρώτῳ' βιβλίῳ. 10 

ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἀκριβέστερον καὶ ἀγωνιστικώτερον. c! V! 
4 9o 9 0 7 0 * φ. 

. δ’ e 7 Addit V: ὅτι ovx ἔστιν ἕν᾽ ὡς φυσικοὺς γὰρ τούτους 
Γἀρι ϑ' usi", διότι τὰ αὑτῶν βιβλία ἐπέγραψαν φυσικά. οὐ 

μέντοι γε δὲ ὡς ϑεολόγους. «Ὁ 

929 τὸ γὰρ" περὶ ἑνὸς προκειμένου xrA.] αὐτὸ φάσκεις τὸ 15 
εἰδοποιοῦν τὴν ῥητορικὴν εἰς ἀναίρεσιν ταύτης παραλαμ- 

βάνων, ὥσπερ εἴ τις καὶ τὸ ξῷον ὁριξόμενον οὐσίαν ἔμψυ- 
χον αἰσϑητικὴν πειρῶτο ἀναιρεῖν, ὅτι κατὰ διαφόρων τῷ 

3, ΒΕ A τὰ 2 , 3 A TUEd ς Y , εἴδει εὑρίσκεται τοῦτο v ὄν. εἰ οὖν καὶ ἡ ῥητορικὴ δύ- 
ναμίς ἐστιν εἰς ἑκάτερα τὰ ἀντιδοξούμενα ἐπιχειρεῖν πεφυ- 20 

- » 5 κυῖα, οὐκ ἂν ἔμφρονι λόγῳ τὸ συνιστῶν αὐτὴν ἐπ᾽ &vci- 
, , M 

ρέσει ταύτης παραληφϑείη᾽ ἀναιρεῖ μὲν yàg τὸ προκείμενον 
εἰς ἐξέτασιν ἢ σκευάξ. ὑτὴ δὲ μᾶλλον ὑφέστηκε τὸ e ἢ κατασκευάζει. αὐτὴ δὲ μᾶλλον ὑφέστηκ 
δ - 2 E e δ , a9 , , . 
ἑαυτῆς ἐπιτελοῦσα ἅτε ἑἕδραία καὶ ἀναλλοίωτος διαμένουσα 

οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τέκτων ὃ τὴν αὐτὴν οἰκίαν ἔσϑ᾽ ὅτε μὲν 35 

συνοικοδομῶν ἄλλοτε δὲ καταλύων ἤδη καὶ αὐτὸς τὸ εἶναι 
οἰκοδόμος ἀναιρεϑήσεται. co P 

μηδέποτε ὁμολογεῖν] scholion erasum est; signum m 1 
positum c Γ 

1 &..E«yógov ἐς τὸν V | 1 δὲ τῶν q; τὰ, om. δὲ, V || 
8 ὀφείλει Q; ἀφ᾽ V | ἀπεῖναι scripsi; εἶναι φ: om. V | 18 φυσι- 
κούς V; cr. Solanus || 18 αἰσϑητικὸν E || 25 ὃ scripsi; εἰ E || 26 τὸ, 
ὁ incertum, [ἢ 
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οὐδέ εἰσι xrA.| v0! ξξῆς᾽ οὐδέ εἰσιν, ὡς ἔοικεν, οἵ Στωι- 30 
xol διάφορα δόγματα ἔχοντες 'τοῖς παρασί τ' oig. c- 

p'V'oUQ 
πᾶσι πρὸς ἅπαντας ὁμολογία] ναὶ ἄλλοι παρ᾽ ἄλλοις 

5. ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες παρὰ πᾶσι δεδοκιμασμένως παρασιτοῦσιν. 
ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ἀρχόμενος τῆς μωρολογίας ταύτης καὶ τέχνῃ 
βουλόμενος προσαρμόξειν αὐτὴν οὕτω πως ἔφης ὅτι [c. 4] 
“σύστημά ἐστι καὶ αὐτὴ ἐκ καταλήψεων πρῶτον μὲν τῷ 
δοκιμάξειν καὶ διακρίνειν αὐτόν, ὅστις ἐπιτήδειος γένοιτο 

10 τρέφειν αὐτὸν καὶ ὅτῳ παρασιτεῖν ἀρξάμενος οὐκ ἂν μετα- 

γνοίη". εἰ δὲ τοῦτο, οὐκ ἂν παρὰ πᾶσιν οἵ αὐτοὶ παρα- 
σιτοῖεν ἀλλὰ ἄλλοι παρ᾽ ἄλλοις. ὡς μὴ τῷ ὄντι μιᾶς οὔσης 
ἀλλὰ διαφόρου, ἀφ᾽ ἧς διαφόρου ἄλλοι παρ᾽ ἄλλοις εὐδο- 
κιμοῦσιν. καὶ οὕτω διαδράσεταί σοι τὸ καὶ τὴν παρασιτι- 

15 χὴν τῷ ἕἑνιαίῳ συνεστάναι. εἴ γε διαφορὰ καὶ τοιαύτη τε 
καὶ τοσαύτη εὕρηται καὶ παρὰ ταύτῃ, ἀφ᾽ ἧς μάλιστα καὶ 

πλεῖον τῶν ἐνδιαβαλλομένων. μᾶλλον δὲ ἀληϑέστερον πρὸς 
τὸ ἀνύπαρκτον χωρήσει ἣ παρασιτική. c P 

ἣ συμφορὰ -- ὁμοία δοκεῖ γενέσϑαι τῇ Νικίου] 84 
50 ἧς μέμνηται Θουκυδίδης [1481 54ᾳ.] ναυμαχίας τῶν ᾿4ϑ8η- 

ναίων πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους περὶ Συρακούσας γενέ- 
σϑαι καὶ καταναυμαχηϑῆναι ὑπὸ Γυλίππου τοῦ “ακεδαι- 

μονίου. «οὐφΌΩ 
ἄρ᾽ οὐχ ὃ μὲν τὸ σῶμα πρῶτον πολὺς --- ϑυμοειδής] 41 

25 ᾿Δρέϑα. ἄπαγε, κατάρατε᾽ οἰνοποσίᾳ καὶ μέϑῃ τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς διερϑορὼς καὶ κρεώδης. ἐκκεκραγὼς δόξει ϑυμοει- 
δής τις εἶναι. οὐ μέντοι καὶ ἔσται. ἀλλὰ παράφρων καὶ 

παράφορος κατὰ τοὺς λυσσώδεις τῶν κυνῶν. co ΓΓΥ ΊΦΤΙΩ. 

Addunt VO UQ: ὃς καὶ διὰ τὸ πολυσαρκίᾳ καταπεφορτί- 

1 στωικοὶ ἢ ἐπικούρειοι φ, cf. Luc. | 8 ἐστε καὶ αὐτὴ om. 

Luc. | τὸ Luc. | 9 αὖ f; om. Luc. ὅστις ἂν Luc. | 11. 12 z«oa- 
σιτοῖεν scripsi; παράσιτοι hk | 21 πρὸς cod. Guelf; καὶ cet. | 
25 ἀρέϑα U$; om. V | ἄπαγε Q; ἅπαξ cet. | 26 ἐκκεκραγὼς edit.; 
ἐκκρεμακὼς V; ἐκκεκρακὼς V; ἐχκκεκρεμακὼς ΦΩ | 28 παράφορεῦξζγ͵, 
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σϑαι καὶ κατερραστωνεῦσϑαι τὴν γνώμην οὐδὲν γενναῖον 
οἷός τε 'ém ιδεδεῖχϑαι. ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τὴν πρώτην τοῦ πολέ- 
μου βοὴν φροῦδος ἂν γένοιτο 'o$0i τὸ βραχύτατον ὑΐπο΄- 
elits iip (cv. οὐ μὴν Σωκράτης 'τοιϊοῦτος τὴν 

ἐπὶ diio luy qv, ἀλλ᾽ αὐτός τε d φιστε ύων κατελαμ- 
d vero! καὶ ἄλλοις Seres τῆς μάχης καὶ διασώζων, 

0 λείπτός τε καὶ ὠχρὸς καὶ σκελετώδης ἅτε φιλόσοφος. c 

42 Eras τὴν τάξιν ὑποστρέφειν] εἰς 4ημοσϑένην 
αἰνίττεται τοῦτο παϑόντα. c φς 

τὸ κορυφαιότατος οὐκ ἔστιν ᾿Δττικόν. ce f 
Σκύϑαις"] περὶ Δημοσϑένους λέγει" Σκυϑίδος γὰρ ἦν. “Ὁ 

VRoQUQ 
48 Σωκράτης φεύγων] μὴ συκοφάντει, κατάρατε᾽ οὐχ οὕτω 

γὰρ [ἀλλ᾽ ἀριστεύων διετέλ' ει. c " V'gUQ 
44 οὔτε τὸν Αἴαντα — ϑαυμάξει ὥσπερ τὸν Νέστορα] 

τῆς συμβουλῆς χάριν, οὐ τῆς παρασιτίας.  Tívi γὰρ καὶ 

παρασιτήσει βασιλεὺς ἄνϑρωπος καὶ ὅλην τὴν Πύλον μεϑ' 

ἑαυτοῦ ἄγων εἰς συμμαχίαν τῷ φίλῳ καὶ τὰ χρηστὰ εἰση- 

γούμενος, ὡς ἐντεῦϑεν καταφανὲς γίνεσθαι, ὅτι οὐ κολα- 

κεύων ηὐδοκίμει. 0 παρασίτων ἐστὶν ἔργον. ἀλλ᾽ ἀληϑεύων. 
ὃ φίλου καὶ φιλίας κατόρϑωμα. c- [e 

46 Πάτροκλος] πελάτης Πάτροκλος ᾿Αχιλλέως καὶ ἔτης. ἀλλ᾽ 
οὐ παράσιτος" πολὺ γὰρ τὸ διάφορον τῶν εἰρημένων πρὸς 
παράσιτον᾽ of μὲν γὰρ εἰς ἀδελφοὺς σχεδὸν τελοῦσι, παρά- 
Bn δὲ καὶ τῶν δούλων ἀτιμότερος ὧν δείκνυται. c- V 

50 ὡς" ἄξιον &à. εἰρωνεία. co V9 
510 παράσιτος ἐπὶ τὸν σῦν ἀντιϑήγει} ἀλλὰ καὶ λέοντα 

ἀντιβρυχήσεται ἢ καὶ λύκον ἀντωρυήσεται ἡ αὖρα; τοῦτό 
μοι λέγε. c— VU 

82 δόξης καταφρονοῦντα] οὕτω καὶ χοῖροι λεχϑεῖεν δόξης 
καταφρονεῖν ἀεὶ τῷ βορβόρῳ καλινδούμενοι. co ὙΣΦΙΩ. 

8 μηδὲ ΦΌΩ | 10 cf. sch. Soloec. 5 | 11 ἄνθρωπος suspec- 
tum | 28 ἀντωρυήσεται; ἄρα; Brinkmann | 31 καλινδούμενοι l; 
πλαττόμενοι V 

10 

25 



33—34. Scholia in Luciani Parasit. 52—61, Philops. 1. 161 

Addit f: ἢ τί ποτε καὶ δόξαν ἀποτῖχτον ἕξει παράσιτος: 

ὃ δέ τις οὐκ ἔχει, πῶς τούτου καταφρονεῖν ὑπό γε νοῦν 
ἐχόντων λεχϑείη; “Ὁ 
Ψ , - M , , * Ld 

οὐδέ τι μᾶλλον ϑορυβεῖται] μεϑύων δήπου καὶ τῷ 55 
2 ,ὔ M - , ' , , , b)! 1 

5 ἀκράτῳ καὶ τῷ κόρῳ τὰς αἰσϑήσεις τεϑολωμένος ὧν καὶ 

μηδὲ μικρὸν ἀνανῆψαι δυνάμενος" ἑλκυσϑείη δὲ καὶ ἀπὸ 
τοῦ σκέλους καὶ περιδυϑείη τῶν γινομένων μὴ ἐπαισϑανό- 

μενος. co [2 

εἰπεῖν δίκην] εὐτελδῦς καὶ παρεωραμένου τίς δίκη; τίς 56 
^ A A ji ? , , 10 γὰρ καὶ κατὰ κυνὸς ἀποίσεται γραφήν; co VUQ 

, / c / 
καταπρησϑέντας κτλ.) φαρμάκῳ ὡς Σωκράτης. κατα- 57 

πρησϑέντας τὸ σῶμα ὡς Ἡράκλειτος ὃ ᾿Εφέσιος, φϑι- 
νήσαντας ὡς ᾿Αντισϑένης, φυγόντας ὡς ** co φθςῷ 

e A , - ς , E a 
ὕπως γε μὴν xvÀ.] ἐλλειπτικῶς ἡ φράσις ἔχει᾽ προσυπα- 59 

15 κχούεται γὰρ τὸ μαϑεῖν ἔστιν. co b 

τούτου" προεσϑίοντος) τοῦτο καὶ μυῖαι ποιοῦσιν, ἀλλ᾽ 
οὐδεὶς ἐπαινέσεται μυῖαν προγευομένην τῶν ἀνθρώπων τῶν 
ἐδεσμάτων. c ΌΩ 

οὐκοῦν ὁμοίως ἂν ἐθέλοις καὶ τοῦ ἐσϑίειν μᾶλλον 61 
-" M M] - , A , 1 

20 παρασιτεῖν;:]) λοιπὸν καὶ τοῦ βλέπειν τὸ παραβλέπειν καὶ 

τοῦ ϑεωρεῖν τὸ παραϑεωρεῖν καὶ τοῦ λογίξεσϑαι τὸ παρα- 

λογίζεσϑαι καὶ τοῦ συλλογίζεσϑαι τὸ παρασυλλογίζεσϑαι 

καὶ τοῦ φρονεῖν τὸ παραφρονεῖν καὶ τοῦ κρίνειν τὸ παρα- 
κρίνειν. c E 

94. Φιλοψευσὴς ἢ ̓ Απιστῶν. 

35 οὐδὲν" πρὸς ἔπος ταῦτα] ἀντὶ τοῦ οὐδὲν ἱπρὸς τὸν 1 

λόγον", ὃν ἠρόμην. c- 'V'g 

1 ἢ hb; fort. εἰ | 10 καὶ UQ; om. V | ἀπείσεται V || 
19. 13 ἀπὸ δυσουρίας φϑινήσαντας Luc. | 13 ὡς (post gvy.) 
UQ; om. V; φυγόντας og om. o; exciditne Ξενοφῶν cf. Dion. 
Chrys. 64, 18 τὴν Σωκράτους καταδίκην καὶ τὴν Ξενοφῶντος 
φυγὴν καὶ τὸν Φερεκύδους ϑάνατον κτλ. [[30. 21 τοῦ f. τὸ π. -- 
τοῦ 9. τὸ παραϑεωρεῖν scripsi; τὸ f. τοῦ π. — τὸ ϑ. τοῦ παρα- 
ϑεωροῦ b | 25 versuum, qui in q titulo ascripti sunt, haec 

ScHorrA τὸ LuciANUM ed. Rabe. 11 



162 34. Scholia in Luciani Philops. 2—9. 

9 εἴ ye τὸ χείριστον xvÀ.] αὐτὸς καϑ᾽ ἑαυτοῦ 'xó viv ἀμᾷ 
ταῦτα 'διεξιών. co ' Vg 

ἐκ γυναικός τις ἐς ὄρνεον ἢ ἐς ἄρκτον μετέπεσεν] 

ὡς Πρόκνη καὶ Φιλομήλα καὶ Καλλιστώ, ἡ μὲν εἰς ἄρκτον. 
Πρόκνη δὲ καὶ Φιλομήλα εἰς ὄρνεα μεταβληϑεῖσαι. c- 

γΦ, cf. 9 
8 Κοροίβου — Μαργίτου] ὃ uiv Κόροιβος μωρός τις 

ἀπομνημονεύεται ἄνϑρωπος καὶ οὕτως ὥστε γυναῖχα ἀγα- 
γόμενος μὴ ἂν ξλέσϑαι συγκαϑευδῆσαι αὐτῇ διὰ τὸν πρὸς 

τὴν πενθερὰν αὐτοῦ φόβον καὶ οὕτως ἐχόμενον τοῦτον 

παρϑενεύειν αὐτήν. μέχρις ἂν τῆς γυναικὸς σκεψαμένης 

τὸ ἄρϑρον ὀδύνῃ συνέχεσϑαι καὶ οὐκ ἄλλως ἀπολυϑῆναι, 

εἰ μὴ τῷ μορίῳ τοῦ ἀνδρὸς καταψηϑεῖσαν᾽ οὕτω τὴν κοι- 
νωνίαν τότε τοῦ γάμου γενέσθαι. ὃ δὲ Μαργίτης μωρὸς 
καὶ αὐτὸς τὰ. κύματα μετρεῖν ἐπιχειρῶν. co ἡ φ 

ὅ πρὸς τῆς" Ἑστίας] τὴν “Ἑστίαν εἰς ὅρκον παρέλαβεν ὡς 

κατ᾽ οἶκον αὐτοῦ πυνϑανόμενος καὶ τὸ πρόχειρον κατὰ 
τῆς ἐφεστίου ἐσχάρας αὐτὸν ἐξορκῶν. co VQ 

8 κατεγνωκότες πολλὴν τὴν ἰἄϊνοιαν: αἰτιατικὴ ve 
γενικῆς ᾿Δττικῶς. co V! 

9 ἥλῳ, φασίν, ἐκκρούεις τὸν ἧλον: παροιμία ἐπὶ τῶν 
&o υμ᾽ φόροις ἀσύμφορα π' ἐ'στουμένων, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν 
ψευδῶν εἴρηται τὸ "Alivov! λίνῳ συνάπτεις᾽. ce O'V'g 

fragmenta legi: μορμους ἑκάστασ Af 0o Jy? t| φασ καὶ 
z6? ἀπιιϊστῶν ὧδ: πλαστοῦ | roc d6? ποῦ ποιητι α u?| 
πρίτ) τῇ ev? φιλο φϑλεβων | ἀλλωσ γὲ πᾶσαν μυϑικὴν παίξων 
σύρει: -- 

4 cf. Arethas in Dion. Chrys. IV 105 (p. 101 Sonny) | 8 haec 
solent de Margite narrari, ut ab Aretha in Dion. Chrys. LXVII 4, 
a Phot. s. v. Μαργίτης; sic etiam Vat. 949: ὅτι ὁ κόροιβος ἐπὶ 
τοσοῦτον ἦν μωρὸς ὅτι καὶ τὰ κύματα μετρεῖν ἐπεχείρει. ὁ δὲ 
μαργίτης καὶ αὐτὸς μωρότερος᾽ γυναῖκα γὰρ κτλ. | ὥστε V; ὡς 
καὶ φΊ 9. 10 τὸ εἰς τὴν V | 12 οὐκ ἂν ἄλλως ἰαϑῆναι Vat. 942 | 
13 καταψηϑείη Vat. 949 | καὶ οὕτω Vat. 949 p || 16 cf. sch. 
Hermot. 35 | 19 μου πολλὴν V text., cf. Luc. vulg. | cf. sch. Ver. 
hist. II 20 | 21 cf. sch. Pro laps.7 | 23 λίνω λίνον C 



"" 

34. Scholia in Luciani Philops. 9---324. 163 

καὶ διὰ τοῦτο ἐκ xvÀ.] ὡραῖον. «α Γ 
ἐξ Ὑπερβορέων κτλ.] ὡραῖον. «α V 
καρβατίνας] πκαρβατίναι τὰ τραχέα καὶ ποιμενικὰ ὑπο- 
δήματα. ἃ καὶ ἀρβύλας φασίν. «οΟφ 

δ ἔρωτας ἐπιπέμπων xvÀ.] ὡραῖον. —— V 
εἶτα βοῦς κτλ.] σημείωσαι. c T 
Ὑπερβορέους xvA.] ὡραῖον. «οα Γ 
ἢν ψόφον ἀκούσῃ κτλ.] σημείωσαι. c V 
τὸν Σύρον... τὸν ἐπὶ τούτων σοφιστὴν κτλ.] οὐαί 

10 gon “ουκιανὲ GOtt' σοφιστὴς ἦν ὃ κύριος καὶ ϑεός μου 
καὶ μισϑοὺς ἐλάμβανε τῆς νοσούντων σωτηρίας; ἡ γῆ δὲ 
διαστῆναι δυναμένη τηνικαῦτα. ὅτε σὺ ταῦτ᾽ ἐλήρεις. τί 
παϑοῦσα μὴ διέστη καταπιοῦσα σὲ τὸν ἀλιτήριον; ἢ οὐδὲν 
ἄλλο γε ἢ μυσαχϑεῖσα: c- Vat. 1325 

15 Πολυκλείτου] ὅτι γραφεὺς ἦν ὃ Πολύκλειτος καὶ ὃ Εὐφρά- 
vOg, οὐχὶ ἀγαλματοποιοί. c- C 

— ] γραφεὺς ὃ Πολύκλειτος, ὥσπερ καὶ ὁ Εὐφράνωρ. καὶ 
πῶς (ὡς) ἀγαλματοποιὸς νῦν εἰσάγεται. ϑαυμάξω. co V 

τοῦ πώγωνος κτλ.] ὡραῖον. c- V 
?)0 Δαιδάλου" τεχνημάτων κτλ.] τοῦτο οὐ μάτην εἶπεν, 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πρῶτος Δαίδαλος ἄγαλμα εἰργάσατο περισκελές. 

τῶν πρὸ αὐτοῦ πάντων τεχνιτῶν συμβεβηκότα τὼ πόδε 

ἀποτελούντων. παρέσχε φήμην. ὡς τὰ Δαιδάλου ἀγάλματα 
κινεῖται αὐτόματα. «- [VO 

25 ἐν κύχλῳ ψοφῶν κτλ.] ὡραῖον. c V 
ἡμισταδιαίαν]) πεντήκοντα ὀργυιῶν. c V9 
ὀφιόπους ἦν κτλ.] σημείωσαι. c TV 
οἷοι ὄντες αὐτὸϊ κτλ.] ὡραῖον. «ο Γ 
ἐπιμετρήσαντος ἢ] ἀντὶ τοῦ προσϑέντος". c '"V!g 

15 fort. ὥσπερ καὶ, οἵ. Ἰπ. 17 | 18 ὡς addidi || 22 συμβε- 
ας 

βηκότων Γ; συμβεβἠκότων, λ et ας m2, Φ; συμβεβληκότων V; 
συμβεβηκότε Vat.949; συμβεβληκότα sch. in Plat. Euth. 11 B (cf. 
Diodor. IV 76 πρῶτος — διαβεβηκότα τὰ σκέλη ποιήσας) 
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104  34—35. Schol. in Luc. Philops. 20—37, Dear. iud. 1—2 

29 ᾽Δρίγνωτος εἰσῆλϑε xvÀA.] ὡραῖον. c Γ 
ϑεὸν ἀπὸ μηχανῆς} ἐπὶ τῶν ϑεάτρων ἡνίκα τι παρά- 
δοξον ἐπιτελεῖσϑαι ἔδει καὶ πλέον πίστ' sog, ἄνωϑεν ὑπὲρ 
τὰς παρ᾽ ἑκάτερα τῆς μέσης τοῦ ϑεάτρου ϑύρας ---- αὗται 

δὲ πρὸς τὴν εὐθεῖαν 'τοῦ' ϑεάτρου πλευρὰν ἀν' εἰώγασιν, 5 
οὗ καὶ ἡ σκηνὴ! καὶ τὸ προσκήνιόν ἐστι — ἱμηχανῶν 
δύο μετεωριξομίένων' T ἐξ ἀριστερῶν ϑεοὺς καὶ ἤρωας 
ἐνεφάνι[ξε παὶρευϑὺς ὥσπερ 'λύσιν' φέροντας τῶν ἀμ' ηχά- 
vov' καὶ τούτῳ παραδηἱλουμένου', ὡς οὐ χρὴ ἀπιστεῖϊ v 

roig! δρωμένοις. ἐπεὶ ϑεὸΐς πάρεστι τῷ ἔργῳ, ᾧ 'μηδὲν" 10 
ἀδύνατον ἐκτελεῖϊν. ἐκ τούϊτου καὶ ἐπὶ πάντων và v παρὰ" 
προσδοκίαν καὶ 'συμφεἱρόντως τινὶ συμβ' ciwóvrov! ἐπεκρά- 

Tqo's ἱλέγεσϑαι! τὸ “ἐκ μηχ ανῆς ϑεός"". co ΟΦ 
81 ἕωλος 'vó ἕωλος λαμβάνεται καὶ ἐπὶ τοῦ χϑεσινοῦ καὶ 

ἐπὶ τοῦ ἤδη διεφϑορότος". c 'V'C b 15 
39 ἐσθῆτι μελαίνῃ "] ὅτι τοὺς νεκροὺς oí παλαιοὶ μελαίναις 

στολαῖς ἀμφιέννυσαν. co ὺφ 

39 éc* Κοπτό " Κοπτὸς πόλις "Ἵἰγύ' iin εἰς dv φ egt τὴν' 

Ἶσιν ἀφικομένην τὸν Ὄσιριν τὸν υἱὸν Mio eub μα- 

ϑοῦσαν δὲ αὐϊτὸν διεσπαὶράχϑαι τὴν ἱκόμην vuv! ξαυτῆς 30 

Γἐχκόψαι, παρὸ καὶ Ko'mróg ὠνομάσϑη! ἡ πόλις. ἐδεί- 
κνυτο δὲ! καὶ ὃ πλόκαμος τοῖς ἐπιδη uo ὕσιν αὐτόϑι. ἄπι- 
στόν' τι τριχῶν mÀij9o gc. ὅσον ἐξ ἀνθρώπου κεφαλῆς! 

εἰκάσαι. co Νὺφ 

84 ἄνϑρωπον ὄντα κτλ.] ὡραῖον. c- Γ 35 
37 παραδόξους ταύτας κτλ.] ὡραῖον. —- V 

35. Θεῶν κρίσις. 

1 ἡδέως ἂν κτλ.] ὡραῖον. c» V 
9 τὸν Μῶμόν φασι πάντα μὲν ἐπαινέσαι τὰ ᾿Αφροδίτης καὶ 

2 sch. ad τεράστια relat. V | δὲ οὐ τὴν C || * δύο Vó; 
δὲ C | 14 ἕωλον C | 19. 20 μαϑοῦσα CVo | 22 δὲ om. C | 29 ὅτι 
τὸν — ὦ σκῶψαι Óvv. ἀπορούμενος τὸν σάνδαλον ὅτι τρίξει 
κατεμέμψατο, om. cet., C 



10 
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20 

385—306. Schol. in Luc. Dear. iud.2—13, De merc. cond. 1—5. 165 

μηδὲν ἔχειν, ὃ σκώπτειν δυνηϑείη. τὸ σάμβαλον δὲ αἰνίτ- 
τεται. τοῦτο τί; τὸ πάντα μὲν ἔχειν αὐτὴν τῇ συμμετρίᾳ 

τῶν μελῶν εὐρυϑμότατα. ἀλλὰ τό γε τῆς χρήσεως τούτων 

πρὸς τὸ ἀκόλαστον ἀποκλίνειν ἐπίμωμον τοῦτο τοῖς σώ- 

φροσι νενομίσϑαι᾽ πέφυκε γὰρ ἀεὶ πούς τε καὶ τὰ ποδὸς 

πάντα τὰ τοῦ ἡμετέρου βίου συμβολικῶς παραδεικνύναι. c 
BU, cf. € 

, E ' , ary ΔΝ Q νέον üvre xal καλόν] προσαγωγικὰ ῥήματα. c 
ad finem: ἐμφρόνως. ὦ Δουκιανέ, καὶ εὐφυῶς διέπαιξας 
καὶ ἠτίμασας τὰ παρὰ τοῖς “Ελλησι τίμια. «Οὐ 

80. Περὶ τῶν ἐπὶ μισϑῷ συνόντων. 

Ὁ λόγος οὗτος τῶν καλλίστων καὶ πρώτων. c- Δ 

Σημείωσαι. ὡς ὃ λόγος οὗτος λίαν ἐστὶ χρησιμώτατος ἦϑικός 
τε (v καὶ παιδευτικὸς καὶ πεφρασμένος χαλῶς. «οὐ 

οἵ πρὸς τοῖς ἱεροῖς, ἐξυρημένοι xvÀ.] οἴῳ τὸ πάλαι 
οἵ ναυαγήσαντες ἄνθρωποι ἐκέχρηντο σχήματι πρὸς τοῖς 

ἱεροῖς καϑήμενοι καὶ τὴν αὑτῶν τύχην ὀλοφυρόμενοι. c- 

AEQOQ 

ἑκόντες εἶναι] σημείωσαι, ὅτι τῷ £xóvreg εἶναι ἄνευ ἀπο- 

φάσεως ἐχρήσατο. c EOQA 
τῆς τριαίνης κτλ.] σημείωσαι. c E 

δήτωρ"] 4ημοσϑένης ἐν Φιλιππικοῖς [3,33] ταῦτά φησι, 

τοῖς τῶν νοσούν'των" ἐοικότα σιτίοις. '&! οὔτε σῴζουσιν 

οἱ ὕτ᾽ ! ἀπολλύναι δύναντ' αι. c 'V'EQOQA 

1. 2 fort. αἰνίττεσϑαι ! 3 τό €; và B; evan. U | haec vix 
sana || 10 7? ελλθ τίμια legi in U || 19 σημείωσαι om. OA | 
τὸ codd. | cf. sch. Demosth. laud. 43 || 23 σιτίοις ἐοικότα A | 
σώξειν — 24 ἀπολλύειν A | τοῖς τῶν voc. σιτίοις ἐοικότα sunt 
Luciani verba; Demosthenes dixit: τοῖς ἀσϑενοῦσι παρὰ τῶν 
ἰατρῶν σιτίοις διδομένους ἔοικε" καὶ γὰρ ἐκεῖν᾽ οὔτ᾽ ἰσχὺν ἐντί- 
ϑησιν οὔτ᾽ ἀποϑνγσκειν ἐᾷ | Fritzsche scholion sic emendan- 
dum censet: zfquoc9. — σιτίοις ἐοικότα, ἃ οὔτε ἰσχὺν ἐντίϑησιν 
οὔτε ἀποθνήσκειν ἐᾷ, ἤγουν οὔτε σῴζειν οὔτ᾽ ἀπολλύναι δύ- 
γνανται 

18 

eo 



166 36. Scholia in Luciani De merce. cond. 6—16. 

6 εὐχῇ] Γαΐ γὰρ εὐχαὶ ὡς ἐπίπαν và ἀδύνατα προβάλλον- 
ται!. co "'V'EgOQA 

ἡ τρίβωνες ἢ] ̓ Δριστοφάνειος ἡ λέξις, σημαίνει δὲ τοὺς ἐγγε- 
γυμνασμένους τινὶ πράγματι καὶ διὰ πολλῆς πείρας ἐλη- 

λακότας. c EVOQA 5 

10 ϑυραυλίας] τῆς ἐν ταῖς ϑύραις προσεδρίας. co MQ 

. 11 ἴλιγγος]} ὅταν περὶ τὴν καρδίαν στρόφος γίνηται. ἐπακο- 

*?! . λουϑεῖ σκότος καὶ τοῦτο πάϑος καλοῦσιν ἴλιγγον. c Q 
καταδικάσας ἢ] ἀντὶ τοῦ κατηγορήσας. c EVQ 

13 ἀμέλξεις Ἐ ὀρνίϑων γάλα] παροιμία ἐπὶ τῶν ὑπερφυῶς 10 

ἀγαϑῶν, ὅταν τινὶ προσρυῇ, λεγομένη τὸ ὀρνίϑων γάλα. c- 
ECV9OQA 

ὀρνέϑων γάλα: τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ. c— Δ 
καὶ τοῦτο δὴ τὸ κτλ.] σημείωσαι. c E 

14 ἀκκισάμενος ἢ] προσποιησάμενος, ὑποκρινάμενος. co Q 15 

ad cap. 14 fin. — 16 init.: σὺ δ᾽ εἰπέ μοι. πόϑεν ταῦτ᾽ 
εἰδὼς οὕτως ἀκριβῶς γράφεις. “Δουκιανές. πάντως δ᾽, εἰ 
μὴ πέπονθας. οὐκ ἂν μεμάϑηκας᾽ πῶς οὖν ἐγκαυχᾷ μὴ 
τοῦ τοιούτου βίου πεῖραν ὅλως λαβεῖν; ἀλλ᾽ ἐρεῖς. ὡς ἐξ 
ἄλλων διηγουμένων ἱστόρησας᾽ ἐχρῆν οὖν καὶ μάλιστα καὶ 30 

τόν, ὃν διασύρεις. ἐπιμελέστερον ἐρωτῆσαι καὶ τὰ πάντα 

μαϑεῖν, ἵνα μὴ διαγελῷτο τῆς τῶν δρωμένων ἀπειρίας 
ἕνεκα καὶ παρὰ σοῦ ἐπισκώπτοιτο. co Δ 

15 ἐκ περιωπῆς] ἐκ φροντίδος ἢ περισκέψεως. c MQ 
οἰνόφλυξ] φλύειν ἐστὶ τὸ ὁρμὴν ἔχειν πρός vv ὅϑεν οἶνό- 36 
φλυξ ὃ εἰς τὸν οἶνον ógu&v. co Δ 

16 ὡς ζηλωτόν τινα βιώσῃ κτλ.] νηπιόφρονα φὴς τὸν φιλό- 

σοφον, εἰ τοιαῦτα λογίζοιτο. c» Δ 
φιλοτησίαι] φιλοτησία ἐστίν, ἡνίκα vig ἐν ἀρίστῳ ἀπὸ 
τῆς δοθείσης αὐτῷ φιάλης πιὼν τὸ λοιπὸν παράσχῃ φίλῳ 30 
καὶ τὴν φιάλην χαρισάμενος. c Δ 

7 γίνηται, ἡ ex e cr. m. rec., Q | 8 fort. τοῦτο τὸ || 10 ὑπερ- 
gvàv codd. | 25 φλόειν A || 30 μέρος post πιὼν add. sch. 
Gall. 12, cf. Phot. 



36. Scholia in Luciani De merc. cond. 16— 34. 161 

ποτνιώμενον] ὅτι ποτνιᾶσϑαί ἐστι τὸ δυσφορεῖν καὶ μετ᾽ 
οἰμωγῆς παρακαλεῖν. «α Vat. 942 

νῦν μὲν γὰρ ὥσπερ xvÀ.] ὡραῖον. c- E 11 
ὑπ᾽ αἰδοῦς αὐτῷ ἐπέτρεψας κτλ.] παναληϑῆ ταῦτα, ὦ 90 

5 Δουκιανέ᾽ πέπονθα γὰρ κἀγὼ τὰ ὅμοια καὶ πολλαῖς ὑπο- 

σχέσεσιν ἐξαπατηϑεὶς οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐς ὕστερον ἔσχον 
μεταμέλειαν. εἰ καὶ μηδὲν ὠφελήϑην μεταμελούμενος. ^ U 

κιγκλίδος} ὅτι κιγκλίς ἐστι τὸ λεγόμενον κάγκελλον. ἔστι 91 
δὲ καὶ κίγκλος εἶδος ὀρνέου τὴν ὀσφὺν πολλὰ κινοῦντος, 

10 ὃ τινὲς σεισοπυγίδα καλοῦσιν᾽ ἔστε δὲ καὶ σφόδρα λεπτόν, 
ὅϑεν καὶ ἡ ᾿ἱπτωχότερος κίγκλου᾽ παροιμία. c- Vat. 942 

ἐπὶ τὰ Μανδροβούλου" χωρεῖ: παροιμία κατὰ τῶν ἐπὶ 

τὸ χεῖρον προκοπτόντων ἀεί ὃ γὰρ Μανδρόβουλος οὗτος 

εὑρών ποτε ϑησαυρὸν ἐν Σάμῳ χρυσοῦν πρόβατον ἀνέϑηκε 
15 τῇ Ἥρα, τῷ δὲ δευτέρῳ ἔτει ἀργυροῦν καὶ τῷ τρίτῳ χαλ- 

xojv.c- CEVQOQA. Addunt EA: μέμνηται Πλάτων 
ὁ κωμικὸς [fr. 54. C. A. F. 61 K.] ἐν Διὶ κακουμένῳ. «Ὁ 

ἀεικελίῳ] ματαίῳ. c- V 23 
συγκλύδων "] συμμίκτων. ἀγελαίων. co AMQ 94 

30 ὑπὸ κώδωνι] σημείωσαι. ὅτι σύνηϑες ἐκ παλαιοῦ “ατί- 
νοῖς ὑπὸ κώδωνι ἐκκλησιάζειν. c VEQOQA 

καϑάπερ ὃ λάβραξ κτλ.] ὡραῖον. -- E 
βάδην: ἠρέμα ἢ ϑᾶττον ἢ ταχέως. «- Δ 96 
διψῶντα "}] τὸ ἑξῆς διψῶντα κεκραγέναι ἐπιμελούμενον. 98 

35 ὡς ἐπίσημος ἔσῃ καὶ κορυφαῖος. — VEQOQA 
προσεπιμετροῦντες ἢ] ἀντὶ τοῦ καὶ πέρα τοῦ εἰκότος ἐπι- 99 

᾿ σχοποῦντες. c ΕΥ̓ΦΟΩΔ 

ἐν ὄχλῳ] ὄχλος ἐνταῦϑα οὐ τὸ πλῆϑος ἀλλ᾽ ἡ ὄχλησις. «ο A 30 
φϑόην] τὴν φϑίσιν, ἥτις ἐξ αἵματος ἐπιβολῆς. c Δ 81 

80 καλέσασα κτλ.) ὃ καλὸς κἀγαϑὸς Δουκιανὸς ὃ πάντας 84 

7 ὠφεληϑὴ ὕ ||8 κάγγελον Υ αὖ. 942 | 12 παροιμία om. C | 
15 καὶ om. ΟΥ̓ΦΟΩ || 19 συμμ., ἐπηλύδων, παρεισάκτων MQ, 
cf. Phot. s. v. συγκλύδων || 30 σημείωσαι om. VOA || 38 cf. sch. 
Catapl. c. 2|| 29 ἀναγωγῆς pro ἐπιβολῆς Phot. 



108  36—37.Schol.in Luc. De merc. cond. 34—41, Anach. 2—17. 

καλῶς ἐλέγξας καὶ πάντων và ἤϑη παιδεύσας ἄτιμος μένει 

ἐν Καλαβρίᾳ. c- E m. post. 

εὖ ποιήσειν μὲ τὸ περισπούδαστον — κυνίδιον xvà.] 

λοιπὸν μακαριστέοι οἵ ἵππους καὶ ἡμιόνους καὶ ἀχϑοφόρα 

ξῷα καὶ ἁμάξας μετακομίζοντες, ἴσως δὲ καὶ ϑεραπαινίδας 

τινὰς καὶ τιτϑίδας σὺν ξαυτοῖς διασῴζοντες ὡς τοῦ κυνι- 

δίου πολὺ τιμιωτέρου. « U 

87 ἐφεστρίδιον"} μανδύαν τινά. ἄμεινον Ob κεκρύφαλον 
νοεῖν. c ECV9Q 

39 ἀπανϑισάμενος κτλ.] ὡραῖον. c FE 
41 βιβλίοις, ὧν χρυσοῖ uiv oí ὀμφαλοὶ κτλ.] ὡραῖον 

ἄγαν καὶ σχεδὸν ἀληϑές. co E 

21. ᾿ἀνάχαρσις ἢ Περὶ γυμνασίων. 

2 οἶμαι τῆς ψάμμου κτλ.] σημείωσαι. c T 

8 οὑτοσὶ διίστησι xvÀ.] ὡραῖον. c Γ 
6 ἄπαγε ὦ Σόλων κτλ.] ὡραῖον. c ΓΥ͂. Addit V: πάνυ. «ὦ 
8 παγκρατιάξειν κτλ.] σημείωσαι. «ο V. Addit B: τί ἐστι 

τὸ παγκρατιάζειν. C 

ἄϑλα κτλ.] σημείωσαι. co T. Addit B: τίνα τὰ ἄϑλα τὰ 
διδόμενα τοῖς ἀγωνιζομένοις. cc 

11 παρ᾽ ἡμῖν δὲ κτλ.] ὡραῖον. c V 
12 ἀρετὰς ἀνδρῶν κτλ.}] ὡραῖον. c- V 

14 διοδεύσας μέγαν --- ξυγγραφέα τινὰ εἶναι] ὡραῖον 

ὅλον. «οΟΓ 
17 ὅπως" κτλ.] ἐλλειπὴς ἡ φράσις τοῦ συμπερικλείοντος προσ- 

ταχτικοῦ ῥήματος καὶ συνήϑης ᾿4ϑηναίοις, οἷον ὡς ἐπὶ 
τούτου “ἀλλ᾽ ὅπως μοι μηδὲν δυσχερῶς ἀκούσῃ" προσυπα- 
κούεται γὰρ τὸ μέμνησο. οὕτως οὖν καὶ ἐνταῦϑα ἐλλεισπ’- 

τ 
4 : λοιδὲ: sic scholio praefixum || 7 aolwrwuó U | 25 ἐλλι- 

zig 9 | 21 δυσχερὲς V 
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517. Scholia in Luciani Anachars. 17—206. 169 

- , e , ec LA S M y. , τικῶς πρόεισιν ὃ λόγος "xel ὅπως μὴ καϑάπερ νόμοις 
2, m ^" , 1 , ς 2 e , 

προσέξεις οἷς ἂν λέγω πρὸς σέ. ὡς ἐξ ἅπαντος πιστεύειν 

αὐτοῖς. ἀλλ᾽ ἔνϑα ἄν σοι μὴ ὀρϑῶς τι λέγεσϑαι δοκῆ, 
ἀντιλέγειν εὐθὺς καὶ διευϑύνειν τὸν Aóyov". λείπει γὰρ 
τὸ σκύπει, ἵν᾽ ἡ τὸ τέλειον οὕτως “ἀλλ᾽ ἔνϑα ἄν σοι μὴ 
ὀρϑῶς τι λέγεσθαι δοκῇ, σκόπει ἀντιλέγειν εὐϑὺς καὶ 

, 53 διευϑύνειν τὸν Aóyov. ἀναλαβὼν δ᾽ οὖν ἄνωϑεν τὸν 
λόγον ἀπὸ τοῦ “καὶ ὅπως μὴ καϑάπερ νόμοις προσέξεις" 
καὶ 0Aov ἐπελϑὼν εἴσῃ σαφέστερον τὸ λεγό ὅτι οὔ Ἢ σαφέστερ γόμενον, ὅτι οὕτως 
χρὴ ἐλλειπῶς ἔχοντα τοῦτον νοεῖν καὶ οὕτως τοῦ ἐλλειποῦς 

ἀναπληρούμενον. c EVOUQ 
φόνου xvÀ.] ὅτι ἡ ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ βουλὴ φόνου ἐδίκαξεν 
ἢ τραύματος ἐκ προνοίας ἢ πυρκαϊᾶς. εἰ δὲ Παῦλον τὸν 
ϑεῖον μηδὲν τούτων πεποιηκότα ἐκεῖ ᾿4ϑηναῖοι ἀνῆγον. 

οὐ χρὴ ϑαυμάζειν ἢ διαπορεῖν᾽ καινότητα γὰρ εἰσηγού- 
, , μ᾿ a e , , μ᾽ M 

μενον δόγματος τίν. ἂν ἄλλῳ ὑπόδικον καϑίστων ἢ τοῖς 

ἐπισκέπτεσϑαι δυναμένοις ἤϑει τε σεμνῷ καὶ λόγων πε- 

ριουσίᾳ, οἷοι τοῦ κριτηρίου τούτου προὐκάϑηντο ἐκ Στωΐ- 

κῶν τὰ μάλιστα συγκεκροτημένοι, οἷς ἡ περιττότης τοῦ 

λέγειν παρ᾽ Ἕλλησι προσμαρτυρεῖται; co E 
βελτίω παρὰ πολὺ κπτλ.] σημείωσαι. «α V 
τὸ βέλτιον καὶ τὸ παράδειγμα κτλ.] ὡραῖον. c- E 
κοινοὺς ἐκδιδάσκοντες — καὶ πράττειν] σημείωσαι. 2 
χρήσιμον. c Γ 

καὶ τέλεον ἀσυμπαγῆ — καταμαλάττομεν] σημείωσαι. 
χρήσιμον. c- Γ 

x , , ς » ἄτοπον γάρ. εἰ κτλ.] ὡραῖον. «οἹἹ 
συμπλακεὶς καταρρίψει κτλ.] σημείωσαι. c V 
δυσμενέσιν ἐμποιήσαντας — τί ἄν τις] σημείωσαι. 

80 ὡραῖον ὅλον. c- V 
ἀϑέρας: τὰ τοῦ ἀστάχυος κέντρα. c- E m. post. 
2 , 

ἐπάρδον τῇ xvA.] σημείωσαι. c Γ 

16 δόγμᾶ E | 17 csu? E (vix est σεμνω) 

19 

τῷ Ὡ- 

25 

26 



1170 31. Scholia in Luciani Anachars. 217—834. 

οἵ βεβαίως] εὐφραδὲς ἄγαν καὶ ἐναργὲς καὶ γοργὸν τὸ χω- 

ρίον. c E 

ἄλλο ri* xvÀ.] τὸν δίσκον Afysv ἡ γὰρ σφαῖρα σόλος ἐκα- 
λεῖτο. c EQUO 

ὄχανον ὃ λῶρος τῆς ἀσπίδος. c- Q 

ἀναρριπτοῦσιν"] “ἀναρριπτοῦντες ἅλα πηλῷ ὃ ποιητὴς 

ὡς ἀπὸ πρώτης συζυγίας ἔκλινεν. co V 

99 διαρκεῖν ποιεῖ κτλ.] σημείωσαι. c V 
καὶ συγκεκροτημένος κτλ.] ὡραῖον. c- Γ 

32 δίδασκε αὐτοὺς κτλ.] σημείωσαι. c» TV 
γέρρον] τετράγωνον οἷ κέϊπασμα ἐκ στερεᾶς 'βύρ'σης. o 
ἀντὶ ἀσπί δος! ἐχρῶντο Σκύϑαι 'iv! τοῖς πολέμοις cx enó - 

μενοι. φέρεται δὲ καὶ ᾿ἐπὶ! ἄλλων σημαινομένων "med! 

τοῖς παλαιοῖς᾽ ἵἱπαρ᾽ ᾿Εἰ πιχάρμῳ |fr. 235. Com. Graec. 
Fr.I1 p.132 Kaibel| μὲν γὰρ ᾿'γέρρα Νά!ξια᾽ εἴρηται 
ἐπὶ τῶν αἰδοίων, "Alxu&v [fr. 133 Bergk] '0à ἐϊπὶ τῶν 
ὀϊστῶν τέ ϑεικε' τὴν λέξιν, Δημοσθένης" [18, 169] δὲ 

! καὶ τῶν περιφραγμάτων 'otov! "xoi 
τὰ γέρρα ἐνεπίμπρασαν. καὶ παρ᾽ Δ ἰγυπτίοις δὲ τὸ κατὰ 
τὸ Πηλούσιον καλούμενον διὰ τοῦτο ὠνομάσϑη, ἐπεὶ σπη- 

ἊΣ ἢ E r / 
ἐπὶ TOV OXQqv oucTOv 

v oua vá ἐστιν, iv οἷς παραφυλάττοντες τὰς εἰσόδους δια- 
τρίβουσιν. καὶ ᾿Ζριστοφάνης fr. 168. C. A. F. D573 K.] 
ὡς imi φυλακῆς τινος καὶ μοχίλοῦ! τροπικῶς παρέλαβε 
τὴν λέξιν. co EC'V'gUQ. Addit E: τοιοῦτόν ἐστι καὶ τὸ 
ἐν τοῖς ᾿Αγρίοις Φερεκράτους [fr. 17. C. A. F. I 150 K.] 
“γέρροις ἀποσταυροῦνται᾽΄. co 

84 ἀκινάκην] ἀκινάκης ἡ ῥομφαία ἤτοι 7j σπάϑη παρὰ τοῖς 
Σκύϑαις. c VECQ 

3 σόλος M Laur. 32, 13; σόλων EU; σόλιον edit. | 6 &vso- 
ρίπτουν Hom. v 18; ἀναρρίπτειν Hom. ἡ 328 || 11 cf. sch. Dial. 
mort. XII 2 | 12. 13 cxez,ouévor in ras.; ex ασμένοι, E; σκεπτό- 
μενοι C | 15 γὰρ om. C; ante εἴρηται V | γερραιναξία EC; 
cr. Dindorf; γέρραν Ναξιακαί Kaibel|| 18 ot καὶ Cq | 20 exsp. 
τὰ Γέρρα καλούμενα | 21 οἷς lacobitz; ὦ codd. 

10 
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31—38. Schol. in Luc. Anachars. 35—38, Menipp. 1—8. 11] 

πυρός] αἰτίαι πυρὸς ἐξανάψεως καὶ σβέσεως. c- E 

τοιούτων ἀρετῆς κτλ.] σημείωσαι. c E 
παρεῖναι καὶ δρᾶν κτλ.] ὡραῖον. «ο V 
σφαίρας] περὶ τῶν “ακεδαίμοσιν ἀγώνων. c» E 

98. ένιππος ἢ Νεκυομαντεία. 

εἰ μὴ ἐγὼ παραβλέπω κτλ.] σημείωσαι. «ΟΥ̓ 
μὴ πρότερον εἴπῃς κτλ.] σημείωσαι. ἐντεῦϑεν ἣ προ- 

έκχϑεσις. c5 T 

ὑπουργητέον κτλ.] ὡραῖον. —— A 
ἐς αὐτό φασι τὸ πῦρ κτλ.] ὡραῖον. —— A 
ὃ μέν — ἤδεσϑαι) ᾿Επίκουρος. -- ΒΩΔ 
ὁ δέ τις — πονεῖν] Διογένης. - BQA 
ἄλλος καταφρονεῖν χρημάτων] Κράτης. c BQA 

ὃ δέ τις κτλ.] ᾿Δριστοτέλης. «ο ΒΩ 

περὶ μὲν γὰρ τοῦ κόσμου] Πλάτων. c ΒΔ 
ἀτόμους] Δημόκριτος. c ΒΔ 
ἀτεχνῶς] ἀντὶ τοῦ ἁπλῶς. καϑάπαξ, 0 ἐστιν ἑνὶ λόγῳ, ς te ae 
ἀληθῶς τέχνη γὰρ ὃ δόλος παρὰ ᾿Αττικοῖς, τὸ δὲ ἄνευ 
δόλου ἀληϑές ἐστιν. ὃ γὰρ τόνος διαστέλλει τὴν σημα- 

σίαν, τήν τε τῆς τέχνης στέρησιν καὶ τὸ ἀδιάφορον τῆς 

χρήσεως. ἀτεχνῶς ofovsL ἀτενῶς μετὰ περισσοῦ τοῦ y. — 
»» e “- M , 2 - ES ? - 

ἄλλως. ἁπλῶς. ἄνευ τέχνης. ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἀϑλητῶν 
“- M , , 9 ^ , b)! , ^ 3 , τῶν μὴ τέχνῃ νικώντων ἀλλὰ δυνάμει, ἡ καϑάπαξ ἢ ἀδό- 

λως. ἐὰν δέ τις παρὰ τὴν τέχνην λέγῃ τι ἢ ποιῆ, οὐκέτι 

περισπωμένως ἀλλὰ βαρυτόνως᾽ ἀτέχνως ποιεῖς, ἀτέχνως 
λέγεις. c AMUQ 
ji A - , 1 2 die. y - e , A τὸ σεμνὸν διττῶς λέγεται. καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπερηφάνου καὶ 
ἐπὶ τοῦ σεμνῶς τὰ πράγματα ποιοῦντος. c AUQ 

ὡς δὴ τί τοῦτο] ὅρα τὴν σύνταξιν. c- q 

19 fort. δὲ pro γὰρ; at cf. sch. Arist. Plut. 109 || 27 cf 
sch. Hesiod. 1 

1 

2 

3 

4 

σα 

«v. 



11 38. Scholia in Luciani Menipp. 13—17. 

18 230στιπποῖς: οὗτος φιλόσοφος Kw'or vue, ὁρ'μώμενος 

Γδεινὸς τὰ περὶ γαστέρα τε, καὶ, τοὺς μαγείρους' σοφι- 
στὴς ἱπαρῆν (ἀεὶ Διονυσίῳ τῷ 'πρεσβυτέρῳ κατὰ! ΣΙ κε- 

Γκαὶ αἰσχρότατα' παρασι- λίαν Γαὔξων αὐτῷ τὴν ,τρηυφὴν 

τῶϊν ,xel, κολακεύων, πέρα τοῦ μ' ετρίου". «οα,Β ΦΌΩΔ 
14 μαστίγων xc] ὡραῖον. c- Γ 

ἡμιτέλεια "] ̓ Πτὸ ἥ μισυ' τῆς τιμωρίας. Gg igi δασμοῦ 
δὲ τοῦτο (προ ενέγκα᾽ς διέχεεν ' ὑπερβαλλούσῃ τῇ 7j 0,0 vij 
τὴν ἀκοήν". «ΟΟΒ ΥΦΌΩΔ 

15 ὁμοίως φοβερόν τι x1A.] σημείωσαι. ὡραῖον. c T 
16 τοιγάρτοι ἐκεῖνα — διαπομπεῦσαι ὡς ἐτάχϑησαν] 

ὡραῖον διόλου τὸ χωρίον καὶ τῆς ματαιότητος ἡμῶν fxxa- 
λυπτικόν. «ο BA 

ἐμβατῶν"] ἐμβάται κωμικὰ ὑποδήματα μεγάλα τε καὶ τὰς 
κρηπῖδας ὑψηλὰς ἐξειργασμένα τοῦ πρὸς μεῖζον ὕψος τὸν 

χρώμενον ἄγειν. c ΒΟΥΦΩΔ 

17 ἐπειδὰν — ὁ Αἰακὸς ἀπομετρήσῃ ἕκάστῳ τὸν 

τόπον] τάχα τὸν Αἰακὸν ἐπέστησαν “Ἕλληνες ταῦτα δικά- 
ἕειν τοῖς νεπροῖς τὸ τοῦ ὀνόματος ἔτυμον παραλαβόντες 
εἰς συνηγορίαν᾽ βούλονται γὰρ νῦν παρὰ τὸ αἰάξειν τὸν 

“Αἰακὸν ὠνομάσϑαι. ὃ συμβαῖνον ἐπὶ τοῖς ἀποιχομένοις 

τῷ τάφῳ παρευϑὺς αὐτοὺς παραδίδωσιν. c- VpBOA 

οὐ πλέον ποδός: καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν πυρὶ ϑαπτομένων μόγις 
ποδιαῖον τόπον ἡ σποδὸς ἐπίσχει. c ΒΥφΦΩ Δ 

ταριχοπωλοῦντας" κτλ.] εἰς τοὺς τὰ σώματα ταριχεύοντας 
αἰνίττεται καὶ παίζει τοὺς τὰ ἐπιγράμματα ἔχοντας ἐν τοῖς 

τάφοις. c» VpBQA 

Φίλιππον — ὑποδημάτων] ἴσως ἐπὶ τῷ τάφῳ Φιλίππου 
σκυτεῖον ὕστερον συνέστη. καὶ τοῦτο παίζει. τὰ δὲ τῶν 

2. 8 ὧν σοφιστὴς Δ [|| 8 πρεσβῦ B; πρεσβύτη cet. || 8 προσ- 
ἐνέγκας Δ et (c servat. B; προενέγκας cet. | τῇ om. UA | 
14 cf. sch. Iov. trag. 41 | 21 δὲ pro ὃ B | συμβαῖνον VA; συμ- 
βαίνων B | τῶν ἀποιχομένων Q 

10 

15 

20 
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88--40. Schol. in Luc. Men.17—22, Asin. 22—25, Deluct.3. 113 

ἄλλων βασιλέων ὀστᾶ ὑπὸ τῶν τυμβωρυχούντων παρὰ τὰς 

τριόδους ἐσκυβαλευμένα τοῦτο διαγελᾷ. c- ΒΥΦΩΔ 
3 ' 75580: er Nu ' 1 

οὐ γὰρ oió * ὅπως] καινοπρεπές᾽ τὸ γὰρ καϑημαξευ- 19 
, ΒΕ] * * er 9 μένον οὐκ oióm (yàg) ὅπως. c- B 

, , ΄ e - 
5 ἐπεχειροτόνησε κτλ.] σημείωσαι. πάνυ ὡραῖον. c V 90 

πρός" τι χωρίον τοῦ ἄλλου ξοφερώτερον κτλ.] εἰ τοῦ 22 

ἄλλου ἕοφερώτερον. ὀλέϑριε, πῶς βλέπων τῷ δακτύλῳ 

ἐδείκνυες:; καὶ τὸ μὲν παιζόμενον τοῦτο. αἰνίττεται δὲ 

οἶμαι τῇ παιδιᾷ. ὡς τὰ ἐν Τροφωνίου ἀφανέστερά τε καὶ 
10 ἀσαφέστερα τῶν ἐν τοῖς ἄλλοις μαντειῶν χρησμῳδου- 

μένων. c» VpBOA 

39. “ούκιος ἢ Ὄνος. 

Ὅτι ἀσελγείας ὃ λόγος μεστός. οὐ γέγραπταί μοι. c Q 
ταῦτα τῷ τραύματι κτλ.] ὡραῖον. «ο Γ 22 

15 κἀγὼ τότε κτλ.] ὡραῖον. —— TV 98 
ἡ δὲ προελθοῦσα κτλ.] σημείωσαι. c Γ 
ἑάλωκας;: ἀλλ᾽ ὅτε κτλ.] ὡραῖον. «α Γ 94 
νεκρῷ ὄνῳ συνοικεῖν xrÀ.] ὡραῖον. «ο V 9ὅ 

40. Περὶ πένϑους. 
90 Ζ Mi € λό P εξ ' e , , 9 - ραματικὸς ὃ λόγος οὑτοσὶ ὑποκρινόμενος rovg πενθοῦντας 

καὶ καταμεμφόμενος εὐφυῶς αὐτῶν. co U 

τὰ νεκρὰ τῶν ὀρνέων] τοῦτο εἶπεν, ἐπεὶ κατὰ Πλάτωνα 8 
[Phaedr. 245 C] «ψυχὴ πᾶσα ἀϑάνατος. ὡς καὶ τῶν ,0g- 
νέων ἀϑανάτων ὄντων καὶ ,τα ὑτὸ τοῖς ἀνθρώποις μετὰ 

35 ϑάνατον ,πασχόντων. παίζει δὲ μετὰ τῶν (ἄλλων καὶ 
τοῦτο καλῶς. c- D, 

4 οὐκ oió ὅπως B; correxi ex sch. Cal. non cred. 21. 
Catapl. 14 | Y τὸ χωρίον post ξοφερώτερον add. VA || 28. 34 
ὀρνέων non certum; legeram enim 'rov in B; ἀλόγων A. Eberhard 
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9 ἀμέλει διηγήσαντο κτλ.] σημείωσαι. c Γ 
10 οὕτω γὰρ ἂν οὐ κτλ.] σημείωσαι. c Γ 
14 κόσμον συγκατέφλεξαν --- ὡς χρησομένοις"] οὐχ ὡς 

χρησομένοις. μάταιε, ἀλλ᾽ ὡς μὴ βουλόμενοι ἑτέρους χρή- 
σασϑαι τοῖς ἐκείνων. c— B 

19 ἡ πρὸς τὸν αὐλὸν αὕτη στερνοτυπία)] αὐλητὰς γὰρ 

cvv&xdÀAovv, ἐπὶ τὰ πένϑη τῶν ἀποιχομένων͵, ὡς δῆλον 
καὶ ἀπὸ τοῦ ϑιείου, εὐαγγελίου [Matth. 9, 28]. «ο 

,B,CV9Q 
ἀσφόδελος;] ὅτι ἡ ἐλελίσφακος λέγεται" βοτάνη γάρ &cvw.c- C 

41. ἹΡητόρων διδάσκαλος. 

Τινές φασιν ὡς εἰς Πολυδεύκη τὸν ὀνοματολόγον ἀποτεινό- 

μενον “ουκιανὸν τοῦτον γράψαι τὸν λόγον τέχνην μὲν οὐδ᾽ 
rr , , 4 M ^ 3 ΄ ἥντινα λόγων παραδιδόντα. σωρὸν δὲ λέξεων ἀδιάκριτον 

ὑφιστάντα. καὶ ἴσως οὐκ ἀπὸ σκοποῦ ταῦτα τοῖς φήσασιν 
» 3 M A , x * | 

εἴρηται. ἐπεὶ καὶ σύγχρονοι ἄμφω. “Δουκιανὸς καὶ Πολυ- 

δεύκης᾽ ἐπὶ γὰρ Μάρκου τοῦ αὐτοκράτορος. —- VMSQ 
— ] τινὲς --- ὑφιστάντα. ὥσπερ ἐν λέξεσιν ἀλλ᾽ οὐκ ἐν 

, - c - ' , E , ε δ x E διανοίᾳ τῆς ῥητορικῆς τὸ πράτος ἐχούσης". καὶ ἴσως ἀλη- 
, 2 ' , 7 Y M Oc, ἐπεὶ καὶ σύγχρονοι ἦσαν ἐπὶ Μάρκου τοῦ αὐτοκρά- 

τορος. ὁ γὰρ Πολυδεύκης ἐπαγωγότερος ἣν τοῦ αὐχμηροῦ 
καὶ κατακόρου διαναπαύων τὸν λόγον᾽ ἐχρῆτο γὰρ διηγή- 
μασιν. οὐ μέντοι καὶ τέχνην παρεδίδου λόγου. ὅπως ἡ διή- 

4 ἑταίρους B || 6 αὐλιστὰς B || 10 sch. lemmate caret; 
quamquam in C priori scholio subnexum est, dubito, num ad 
ἀσφόδελος referendum sit | 129 cf. sch. p. 180, 4 | M et Laur. 
32, 13 sic: ἔοικε πρὸς zr. τ. Óv. ἀποτείνεσϑαι τὸν λόγον ἐνταῦϑα — 
ὑφιστάντα ὥσπερ (cf. lin. 18. 19) --- ἐχούσης, ἐπεὶ καὶ σύγχρονος 
οὗτος ἐκείνου" καὶ ἄμφω γὰρ ἐπὶ μ. τ. αὖτ. | 14 λόγου M Vat. 86; 
τῶν λόγων SQ; ἢ λόγον Hemsterhuis || 14. 15 ἀδιακρίτων συνι- 
στάντα Hemsterhuis | 15 ταῦτα om. SQ || 17 γὰρ om. SQ | 
18. 19 ἐν τῇ διανοία M Laur. 32, 18 || 21 fort. δὲ pro γὰρ | 
29 καὶ καταχκόρου suspect.; fort. κατακόρως 
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γησις διαχέῃ τὴν αἴσϑησιν καὶ τὸ τῶν λέξεων καινότερον, 

ὡς ἐν ταύταις μόναις τοῦ παντὸς ἔργου κειμένου τοῖς 

λόγοις. c— Vat. 86 

σοφιστής] τὸ τοῦ σοφιστοῦ ὄνομα τριχῶς παρὰ roig πα- 1l 
δ λαιοῖς eis πρῶτον cog καλοῦσιν αὐτὸ τὸ ἀλη- 

ϑὲς καὶ τὸ φρόνιμον" καὶ τὸ καλόν᾽ ὅϑεν καὶ Πλάτων 

φιλόσοφον καλεῖ τὸ πρῶτον αἴτιον καὶ ἄνϑρωπος ὃ μεειὼν 

τὴν φιλοσοφίαν ἐκ τούτου παρωνόμασται, καϑὰ καὶ αὐτὸς 
μιμεῖται ϑεὸν κατὰ τὸ δυνατόν. καὶ πάλιν σοφιστὴν κα- 

10 λοῦσιν αὐτὸν τὸν ῥήτορα τὸν διδάσκοντα δητορικοὺς λόγους. 

περὶ οὗ διεξέρχεται νῦν. σοφιστὴν δὲ καὶ τὸν σοφιζόμενον 
τὴν ἀλήϑειαν. c ΜΒΩ Vind. 114 

ιΣμδωνίου ἐμπόρου: (οὗτος ἐπ γγέλλετο 'Ala&EávÓ joo ὅ 

ἐπιτομωτάτην ὁδὸν ὃ εἶξαι ἔκ Περσῶν eig Αἴγυπτον. cB, 
15 Δμαλϑείας" κέρας] ιτὸν Δία, elyá φασι ϑρέψαι ᾿Ζμαλ- 6 

θείαν λεγομένην, ιταύτης δὲ, τὸ δεξιὸν χέρας βρύ,ειν τῆς 

πηαγκαρπίας ἤτοι ,müv αἰ σϑητὸν ἀγαϑὸν ἄ p9ovov, ἔχειν. 
ἀπὸ τούτου πάντα v& εὐδαι μόνως διάγοντα τὸ [τῆς ue À- 

ϑείας ἔχειν κέρας (φασίν. c» ,B,K Vat. 86 
80 σοὶ δὲ ἄσπορα καὶ πρήρυτα πάντα φυέσϑω καϑάπερ 8 

ἐπὶ τοῦ Κρόνου] ιὡς "Hal οδός φησι [Op. 118]. ἐφ᾽ 
οὗ vati ιτὸ 70 ̓υσοῦν καὶ ns γένος UV, καὶ ᾿ : 
τὸ ἀργυροῦν καὶ χαλκοῦν. uev. ἐκεῖνο τὸ σιδηροῦν. «αἰ Β᾽ 

τῇ δοπῇ] τὴν βάσιν. «ΟΥ̓ 9 

35 Ὀλυμπιάδας] πόλις ἦν ἐν Ἤλιδι Ὀλυμπία καλουμένη 

ἱερὸν ἔχουσα ἐπιφανέστατον Ὀλυμπίου Διός. ἐν ταύτῃ 
ἀγὼν ἐπετελεῖτο παγκόσμιος τὰ Ὀλύμπια κατὰ πέντε ἔτη 
συγπροτούμενος᾽ διὸ καὶ πενταετηρικὸς ἐκαλεῖτο᾽ ὃς καὶ 

1 fort. κατὰ pro καὶ | 1 apud Platonem non invenitur | 
7 ὅϑεν καὶ ὁ &v9. Vind. 114 | 11 δὲ om. M | 16 βρύει Vat. 86 | 
16. 17 τὴν παγκαρπίαν K | 17 ἀφϑόνως edit. | ἔχει Vat. 86 || 
18 πάντας τοὺς εὐδ. διάγοντας Καὶ || 22 καὶ (alt.) certum videtur, 
tum fort. suppl. ἐπὶ Ζιὸς vel μετ᾽ αὐτὸ || 23 fort. καὶ τὸ χ. | 
24 τῇ βάσει edit. | in textu τὴν" βάσιν, in mg. scholion zi; 

dozij, Ὁ 
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ἀνεγράφετο τοῖς δημοσίοις ἀεὶ εἰς δήλωσιν τῶν ἐνιαυτῶν 

καὶ ἦν τοῦτο ἀκριβὴς τῶν χρόνων ἐπίγνωσις᾽ τεσσάρων 

γὰρ ἐτῶν μεταξὺ διαρρεόντων τῷ πέμπτῳ συνετελεῖτο. καὶ 

διήρκεσεν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν καϑ' Ἑβραίους spun μέχρι 
τοῦ μικροῦ Θεοδοσίου" ἐμπρησϑέντος y&o τοῦ ἐν Ὀλυμπίᾳ 

ναοῦ ἐξέλιπε καὶ ἡ τῶν ᾿Ηλείων πανήγυρις. nz 

M Laur. 32, 13 

ἰθλυμπι,άδ ας: ἐπὶ τῆς ᾿Ηλιακῆς μοίρας , Πελοποννήσου 
πόλις ἦν Ὀλυμπία ᾿καλουμένη). ἐν ἡ ἱερὸν ἐπιφανέστατον 

ιπαρ᾽ “Ἔλ Jaen Ὀλυμπίου Διός. ἐν ταύτῃ ἀγὼν ἐτελεῖτο 
παγκόσμιον ἔχων ισυναγῶ γὴν κατὰ πέντε Tj συγκφοτού- 
ἐμενος᾽ διὸ, καὶ πενταετηριπὸς ἐκαλεῖτο. ,ἄνεγρ ἄφετο οὖν 
ἐν τοῖς δημοσίοις καὶ ,τοῖς; χρονογραφοῦσι᾽ καὶ δὴ καὶ 

τοῖς ᾿πααιοῖς εἰς δήλωσιν χρόνων 5v, Ὀλυμπιάδος πο- 
"NN TG n ξι ᾽ , οἰ ΤΌΣ ἢ , ν σταία᾽ ὡς φέιρε ἱτόδε, ἐπράχϑη τῇ o^ Ὀλυμπιάδι, 1 

XO£T, , ἤ τινι τοιαύτῃ. καὶ Tv τοῦτο (ἀκριβὴς χρόνων 
? M ΄ 

ἐπίγνωσις. ὥσπερ καὶ «παρ᾽, ᾿4ϑηναίοις μὲν ἡ τῶν ᾿49ή- 
νησιν ἀρχόν τῶν ἐνιαυσία προστασία. και ϑ᾽ ἣν ἀν αγρά- 
φεται ᾿ἐπὶ ἄρχοντος ᾿4ϑήινησι, τοῦ ,δεῖνα, τόδε ἐπράχϑη᾽. 
παρὰ δὲ Ῥωμαίοις, ἡ τῶν ὑπάτων ἐπέτειος ἐπιση,μείωσι gc. 
b M c M 2 , ? M ? M ? , ἄρχεται δὲ ἡ τῶν Ὀλυμπιάδων ,ἀναγρ,αφὴ ἀπὸ ᾿Ιφίτου 

τοῦ ἀνανεωσωμμένου τὸν, ἀγῶνα τὸν Ὀλυμπίασιν. ἀφ᾽ 

Ἥ; ρακλιίέους δὲ ἀρξαμένου τοῦ ἀγῶνος. ὡς Πίν δαρό Loon έους φξαμένου τοῦ ἀγῶνος, ὡς Πίν,δαρός 

8 scholion restituere conatus est Alfr. Eberhard (Philo- 
gelos, Hieroclis et Philagrii facetiae, p. 15), sed pessima laco- 
bitzii transscriptione usus est | ἡλιάκης B, ut vid. (cf. sch. ἴον. 
trag. 25); ceterum cf. scholion quod praecedit | 13 fort. καὶ 
παρὰ τοῖς || 14 πολλοῖς Eberhard || 14. 15 ἦν ἡ τῆς 04. πενταε- 

τία Eberhard | ὀλυμπιάδο ποσταία B; num ποσταίᾳ | 16 xo E. 
T 

tum fort. ; (si omnino littera est), 7 τινι τόϊαν B | 15. 16 ὡς 

ἔφασαν τοῦτο ἐπράχϑη τῇ o ̂ o. τῷ... ἔτειῇ Eberhard || 19 ἀρχοῦ B; 
ἀρχόντων lacobitz | 19 ᾿4ϑήνησι τῶνδε τόδε ἐπ. Eberhard | δεῖνα 
Bücheler dubitanter proposuit | 20 ἐπισημείωσις Bücheler; lege- 
ram ἐπιση, tum post V vel VI litterarum lacunam ὃ vel à co- 
gnoscere mihi videbar | 23 τοῦ pro δὲ Eberhard 

[2 0 

15 



10 

" 
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φιῆσιν [0]. 2, 5] “ἤτοι Ὀλύμπια uiv στάσεν Ἣ; ρακλέης ̓. 
ἀμεληϑέντος δὲ μέχρις ogírov,, εἶτα ᾿Ιφίτου μὲν ἀνανεω- 
σαμένου ιτὸν ἀγῶνα. νικηφύρου δὲ μηδενὸς ,ἄναγ ραφέν- 
τος διέμενεν ἄσημος ᾿μακρὸν χρόν ον. ὅϑεν. ὡς Καλλίμαχος 
[fr. 433 Schneider] ἱστορεῖ. ,τρεἷς καὶ δέκα Ὀλυμπιάδας 
ἄπο, j τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτη Ὀλυμπιάδι Κόροιβόν 
τινα νικῆσαι στάδιον, ἀπὸ τούτου ,δὲ, ἀναγραφῆς τε τὰς 

Ὀλυμ; πιά δας τυχεῖν καὶ πρώτην ταύτην ταχϑῆναι. ἄλλοι; 

δὲ λέγουσιν ἀφ᾽ Ἡρακλέους τοῦ ᾿Δλικμήνης, τοῦ ϑέντος 
τὸν ἐν Ὀλυμπίᾳ ἀγῶνα ri 4 πρώτην ἀρυϑμούμενοι Ὀλυμ- 
πιάδας ,γε,νέσϑαι υνϑ΄. ἔφαμεν δὲ πεν,ταετη γικὸν εἶναι 

1 ἤτοι Πῖσα μὲν zig, ᾿Ολυμπιάδα δ᾽ ἔστασεν 'Ho. Pind.; 
cf. sch. Icarom. 34. scholion Arethae in Tatian. p. 32, 14 (ed. 
Schwartz, Gebhardt) | ?2 cf. sch. in Plat. Reip. V 465 D: μετὰ 
Ilicov γὰρ καὶ Πέλοπα καὶ Ἡρακλέα τοὺς πρώτους διαϑεμένους 

αὐτοὺς ἠμελήϑησαν ἐπὶ ὀκτὼ καὶ εἴκοσιν ᾿Ολυμπιάδας. Ἴφιτος 
δὲ καὶ “Ἱυκοῦργος — πέμπουσι περὶ τοῦ ἀγῶνος ἐρωτῶντες εἰς 
Ζελφούς: καὶ ὁ Ἀπόλλων χρᾷ τοῦτον ἀνανεοῦν κτλ.: exscribo 
etiam Syncelli Chronogr. I 368 sq. Bonn.: τινὲς — ἀπὸ τῆς ὑπὸ 
Ἡρακλέους τοῦ ἄλκμήνης τοῦ ἀγῶνος ϑέσεως τὸ πρῶτον ἦρχϑαι 
τὸ τῆς ᾿Ολυμπιακῆς ἀϑλήσεως εἶδός φασι πρὸ χ΄ ἐτῶν τῇσδε τῆς 
πρώτης ὀλυμπιάδος. ἄλλοι δὲ ὑπὸ Ἀεϑλίου τεθῆναι τὸν ἀγῶνα -- 
“Πέλοψ -- ἀριϑμοῦσί τε ἀπὸ τοῦ ἄλκμήνης Ἡρακλέους ἕως τοῦδε 
τοῦ χρόνου γενεὰς ι΄. ἄλλοι δὲ τρεῖς τελείας φασὶν ὀλυμπιάδας 

ἐπὶ Ἴφιτον τὸν ᾿ἀνανεωσάμενον τὸν ἀγῶνα. — τότε δὲ ἀγὼν 
σταδίου μόνον ἦν καὶ οὐδεὶς ἀνεγράφετο νικηφόρος ἀμελούν- 
TOY τῶν τηνικάδε. ὀγδόῃ δὲ καὶ εἰκάδι (εἰκοστῇ Scaliger) ὀλυμ- 
πιάδι Κόροιβος ᾿Ηλεῖος ἀνεγράφη στάδιον νικήσας καὶ T κατ᾽ 

αὐτὸν ὀλυμπιὰς πρώτη ἐτάχϑη, ἀφ᾽ ἧς “Ἕλληνες ἀριϑμεῖν τι δο- 
κοῦσιν ἀκριβῶς χρονιχόν. ταῦτα Ἡριστόδημος ἱστορεῖ καὶ συνῳδὰ 
τούτῳ Τ|ολύβιος. Καλλίμαχος δὲ κτλ. 1,4 Euseb. Chron. I 39: 
Καλλίμαχος δέχα τρεῖς ᾿Ολυμπιάδας ἀπὸ ᾿Ιφίτου παρεῖσϑαί φησι 
μὴ ἀναγραφείσας, τῆς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτης Κόροιβον νικῆσαι || 
6 αὖ post lacunam cognoscere mihi videbar * (i. e. me, ες, 
vix ct), tum gravis interpunctio, B; ἀπὸ τούτου Eberhard; de 
ἀποιλειφϑῆν γαι cogitat Bücheler, sed ipse dubitat | 7 δὲ scripsi; 

nam, ni fallor, I litt. scripta erat | 10 &oi&uovis B (id potius 

ἀριϑμουμένην videtur esse) || 10. 11 νημαι B; vix Ὀλυμπιάδα || 

11 fort. ιτὰς πάσας γεγνέσϑαι (sed v non certo legitur) | v» O 
in codice certo legitur 

ScHonrA rw LuciaNUM ed. Rabe. 12 
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τὸν ἀγῶνα᾽ τεσσάρων γὰρ (ἐτῶν μεταξὺ συντελουμένων 

τῷ πέμπτῳ (ὃ ἀγὼν ἐπετελεῖτο. ἀρξάμενος δὲ ἀπὸ τῆς 
ιἐποχῆς) καϑ' Ἑβραίους ἐπ᾽ ᾿Ιάειρον ἐνά; , διήρκεσε 
μέχρι τοῦ μικροῦ , Θεοδοσίου. ὃς ᾿Δἀρκαδίου υἱὸς ἦν. τῶν 

χρόνων. τοῦ δὲ, ναοῦ τοῦ Ὀλυμπίου Διὸς ἐμπρη σϑέν- 
τος ἐξ ἔλιπε καὶ ἡ τῶν ᾿Ηλείων πανήγυρις xol ὃ ἀγὼν 
ὁ Ὀλυμπικός. c B 

10 σὺ " δὲ μήτε πείϑεσθϑαι κτλ.] σύνηϑες τοῦτο καὶ ποιη- 
ταῖς καὶ λογογφάφοις ἀπαφεμφάτοις λθῆσθαα ἀντὶ ἀερ σα: 
τικῶν. ὡς καὶ νῦν οὗτος᾽ ἀντὶ γὰρ τοῦ "ui πείϑου᾽ εἶπε 
πείϑεσϑαι. τοῦτο δὲ οὐχ ὡς ἔτυχε γίνεται. ἀλλ᾽ ἡνίκα 

μετὰ ἀπαγορεύσεως ἡ ἔννοια πρόεισιν, οἷον “ἀλλά σὲ κε- 
λεύω μὴ τοῦτο ποιεῖν ἀντὶ τοῦ “μὴ τοῦτο ποίει᾽, καὶ ὡς 
τοῦ ϑεολόγου Τρηγορίου “ἢ μὴ διδάσκειν ἢ διδάσκειν τῷ 
TQÓzQ'' ἀντὶ γὰρ προσταχτικῶν τὰ ἀπαρέμφατα κεῖται. ce 

vcosQ | 
1147á90va«*] '4yá0ov τραγῳδίας ποιητὴς εἰς μαλακίαν 

σκωπτόμενος. c BVOSQ. Addit B: ᾿φριστοφάνης Γηρυ- 
τάδῃ [fr. 169. C. A. F. D432 K.]. ἦν δὲ Τισαμενοῦ υἱὸς 
"A9mvetov, παιδικὰ γεγονὼς Παυσανίου τοῦ τραγικοῦ, uso" 
οὗ πρὸς ᾿Δρχέλαον τὸν βασιλέα ὥχετο, ὡς Μαρσύας ὃ νεώ- 
τερος [Script. rer. Alex. Magni p. 40 Müller] ἐμιμεῖτο δὲ 
τὴν κομψότητα τῆς λέξεως Γοργίου τοῦ ῥήτορος, ὡς Πλά- 

τῶν ὃ φιλόσοφος Συμποσίῳ [198 C]. «ὦ 

14 μέλημα] ,&vrl τοῦ φρύόντισμα. (οἵἷονεὶ ὑπὲρ οὗ πολλή 
(uot φρον τίς ἐστι. co BV SQ ἢ 

1 συντελουμένων B (cf. sch. in Plat. Reip. V 465 D ἄγεται 
δὲ διὰ πέντε ἐτῶν μέσον τεσσάρων συντελουμένων); διαρρεόντων 
supra p. 176, 3| 2 ἐπετελεῖτο, literam z certam duco (dimidia 
pars r exstat) || 3 ''est ᾿Ιαεὶρ iudex, Syncell.I 309 cet. — &zó 
τῆς ἐποχῆς, καϑ' E. ἐπ᾽ ᾽᾿Ιάειρον ἐν &joyij κριτοῦ; ??"? Bücheler || 
6 ἤλιων B | 10 ὡς --- οὗτος om. C Ι 14 fort. τὸ vo? | 15 προστακ- 
τικῶν ὃ; προσταχτικοῦ cet. | 18 ἀριστοφάνει τῷ Γηρ. schol. in 
Plat. Conv. 172 A ]| 19. 20 Tic. τοῦ A9. υἱός sch. Plat. | 21 ó sch. 
Plat.; τε B || 23 ὡς κτλ. om. sch. Plat.|| 25. 26 μοι πολλὴ V 
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ἡ λευκὴ ἔρια] εἶδος ἐνδύματος λεπτοῦ. c M Laur. 32, 13 15 
πολυσχιδὲς τὸ νῦν στρικτόν. ἐμβάδες δὲ τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν 
καλίγια, καὶ δῆλον ἀφ᾽ ὧν πίλοις αὐτὴν ἐπιπρέπειν τοῖς 

λευκοῖς. ὃ οὐκ ἂν ἐπὶ ἄλλου γένοιτ᾽ ἂν ὑποδήματος. c- 
ΒΟΥΒΩ 

ς - , P LY , 1 , - 
ὁ λῆρος κτλ.] δριμέως ἄγαν ὃ βωμολόχος καὶ γόης τῷ 

, - E a 2 λόγῳ καϑίκετο τῶν ϑαυμασίων ἀνδρῶν εἰς τὸ ἐναντίον 

τὴν ἑκάστου λοιδορησάμενος ἀρετήν᾽ τοῦ μὲν γὰρ τὸ ἐπι- 
ελὲ - κ ' rr ÀT ? t G “Ὁ δὲ M iT μελὲς ἄγαν καὶ ὕπτιον λῆρον ἐκάλεσε. τοῦ δὲ τὸ γοργὸν 

καὶ πυκνὸν εἰς τὸ ἄχαρι ἀπέσκωψε. τοῦ δὲ τὸ ἄφετόν τε 

καὶ ἐλευϑέριον καὶ. κατὰ πᾶσαν ἰδέαν εὐμεταχείριστον εἰς 
ψυχρολογίαν διέβαλεν. c BVSQ : 

1 7 

Μαραϑὼν" xrA] ταῦτα πάντα παρ᾽ Ἡροδότῳ [6, 111sq.] 18 
ἱστόρηται. ἡ ἐν Μαραϑῶνι τῶν Περσῶν μάχη. Περσῶν 

μὲν Δάτιδος ἡγουμένου, ᾿ά4ϑηναίων δὲ Μιλτιάδου, ἐν |, 
ὃ Καλλίμαχος πολεμῶν καὶ τὴν κεφαλὴν ἀφαιρεϑεὶς ἐπὶ 
πολὺ νεκρὸς εἱστήκει. ὑπὸ τῆς περὶ τὸν πόλεμον προϑυ- 

μίας οὐδὲ τί πάϑοι αἰσϑόμενος. —- VBCSQ 
ἔλϑως κτλ.) ἡ Ἑλλησπόντου ὑπὸ Ξέρξου γεφύρωσις καὶ 7 

τοῦ ϑω διόρυξις. ἵν᾽ ἡ ϑάλασσα εἰσρυεῖσα πλωτὸν ἀπερ- 
γάσαιτο τὸν ἰσϑμὸν τοῖς Ξέρξου σκάφεσιν, καὶ ὅσα ἄλλα 

ἱστόρηται Ἡροδότῳ. - BCVSQ 
ς , τ ? L4 ' M j M , 
ὁ μηρος οὐκ ὥμην τουτὶ τὸ μιαρὸν καὶ κατάπτυστον 19 

ἔργον τὸ τὸν μηρὸν πατάσσειν ἀρχαῖον εἶναι. co VSQ 
3 , * , NE , JT - Αδράστεια "] δαίμων ἡ ᾿Αδράστεια παρ᾽ “Ἕλλησι τοῖς με- 
γάλα καυχωμένοις ἐπιφυομένη. ἐπεὶ οὖν καυχώμενος εἰσά- 

2— 99 haec folio amisso in B non iam inveniuntur; in 
his igitur auctoritatem unius lacobitzii, cuius aetate illud 
folium nondum perierat, sequi debemus | 3 καλλίστια C | ἐπι- 
τρέπειν CV || 10 ἔσκωψε SQ || 13 C inc. ὅτι ἡ £v μαρ. τῶν περσῶν 
L. ὡς ἡρόδοτος ἱστορεῖ περσῶν uiv δάτιν εἶχεν ἄρχοντα καὶ 
προηγούμενον τὸ στρατόπεδον, &9. δὲ μιλτιάδην. ἐν ἧι κτλ. || 
16 num πολέμαρχος ὧν || 19 ἡ δὲ ἑλλ. C (sch. cum priore con- 
iunctum) | 21 καὶ — 22 'Ho. om. C; ἱστόρ. Ho. om. V || 25 cf. 
sch. Conv. 28. Dial. mer. VI 2 | 26 ἐπεὶ — p. 180, ? ἐπεβ. om. C 

12* 

9 
— 4 
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γεται ὃ μιαρὸς ovrog διδάσκαλος. ὥσπερ ἐκμειλισσόμενος 
τὴν δαίμονα ἀνευφήμησε νῦν οὕτως αὐτὴν ἤτοι ἐπεβοή- 

σατο. c ΒΟΥΒΌΤΩ 
““ήδας" κτλ.] ἐντεῦϑεν ἀναντίρρητον ἤδιη.» ὡς Πολυ- 
δεύκη διασύρει ὃ πιαρὼν, λόγος, εἴ γε Κάστορος ἀδελφὸς 
Πολυδεύκης ὃ Λήδας. ᾧ οὗτος ὁμώνυμος ὃ διασυρόμενος 

δητόρων διδάσκαλος. c- ,B,VSQ 
25 νὴ τὴν πάνδημον "] τὴν "Agooóízqv φησίν. ὄμνυσι δὲ; 

ταύτην νῦν ἢ διὰ τὴν προηγηισα μένην αἰσχρότητα τῆς 

γραὸς ἢ διὰ, τὸ ἀναιδές ἐπεὶ καὶ τοῦτο μετὰ τῶν ἄλλων 
κακῶν ἔχουσιν αἵ ςπόρ ναι. ὃ μιμεῖσϑαι καὶ αὐτὸς ὑπιο- 

βάλλεται καὶ τοὺς ἄλλους διδάσκει... c» ,B,VSUQ 

42. ᾿Αλέξανόρος. 

1 Κέλσε] οὗτός ἐστι Κέλσος ὁ τὴν καϑ᾽ ἡμῶν μια μρὰν γράψας 
ε φλυαρίαν ἐν ὅλιοις ὀκτὼ, βιβλίοις, ᾧ πρὸς ἰσάρνϑμον ἀϊγντ- 

εἰαγόμενος πρόϑεσιν ὃ σπου, δαιό τατος ἀντεῖπεν ᾿δδριγένης 
M [y , p | ? , “Ὁ , , μιδὲ στοὺς ἁπάσης σοφίας καὶ εὐσεβειίας, ἐξυφανάμενος λό- 

γους καὶ λῆρον ἀποφιήνας,) τὸ ϑαυμαστὸν αὐτοῦ σπού- 
δασμα. «οΟΟΒ Ί ΦΩ 

, , , 2 μεγίστῳ ϑεάτρῳ xTÀ.|] σημείωσαι. c V 
s , , M ^ 

᾿Δρριανὸς" — Ἐπικτήτου μαϑητής] ὅτι ᾿Δρριανὸς κατὰ 

τὸν Σεβαστὸν ἦν, ἐπεὶ καὶ ὃ ᾿Επίκτητος 0 Στωικός, οὗ 

τὰ ᾿Ηϑικὰ φέρεται, κατὰ τοῦτον ἦν. c VBoQ 
Μινύαν"] πότερον τὸν Ὀρχομένιον Μινύαν, οὗ καὶ Ὅμη- 
ρος [B 511] μνημονεύει Ὀρχομενὸν φάσκων Μινύιον, ἢ 
τὸν Βοιώτιον; c— VBo 

4 καὶ ἡ γνώμη κτλ.] σημείωσαι. c V 
ὑπὲρ τοὺς Κέρκωπας: οὗτοι ἐν Βοιωτίᾳ δι ἐτριβον Οἰχα- 

2 ἣ τὸ B | 4 cf sch. p. 114, 12. || 14 γράψας ante 
βιβλίοις V | 15 04- B; om. V || 23 φέρονται V || 28 8q. ὅτι σίλλ. 
x. τρίβ. oiy. ὄντ. y. ἐπ. καὶ ἀργ. ἐτύγχανον. ἀπ C 

Im 5 

20 
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λιεῖς ὄντες γένος Σίλλος καὶ ToufeAóg ὀνομαζόμενοι, 

ἐπίορκοι καὶ ἀργοί, ὡς Κρατῖνος ᾿Δρχιλόχοις |fr. 12. C. A. F. 
I15K.] καὶ Διότιμος 

“Σίλλος τε Τριβαλός τε δύω βαρυδαίμονες ἄνδρες". 

ἀπ᾽ αὐτῶν δὲ καὶ τὸ παροιμιαζόμενον ᾿Κερκώπων ἀγορά΄. 
ἀπελυϑώϑησαν ,δ᾽, οὗτοι, ὡς Φερεκύδης φησί. Etveyógac 
δὲ εἰς πιϑήκους διὰ κακοήϑειαν μεταβαλεῖν φησιν ἐν τῷ 

Περὶ νήσων [fr. 18. F. H. 6. IV p. 528 Müller]. ὁ δὲ 
Εὐρύβατος ὡς πονηρὸς καὶ πανοῦργος, πρὸς δὲ καὶ προ- 
δότης εἰσάγεται ᾿Δριστοφάνει τῷ κω; μικῷ, [fr. Daedali 184. 
CO. A. F. T 435 K.] καὶ Ζ4ημοσϑένει τῷ δήτορι [18, 24]. 
ὡσαύτως καὶ ὁ Φρυνώνδας ἐπὶ πονηρία βοᾶται Evmó- 
Aldi ἐν ᾿“στρατεύτοις fr. 39. C. A. F. I 267 Κι]. 4Δήμοις 
[fr. 127. C. A. ἘΠῚ 291 Κι]. "A4oirogáver δὲ Προάγωνι 
[fr. 468. C. A. ἘΠῚ 512K.], ᾿ἀμφιαράῳ |fr. 26. C. A. F. 

I398K.], Θεσμοφοριαξούσαις [861]. ὁ '"4oicvóómuoc 
δὲ μιαρὸς καὶ καταπύγων ἐς ὑπερβολήν, ἀφ᾽ οὗ καὶ 

ὃ πρωκτὸς ᾿Αριστόδημος καλεῖται Κρατῖνος Πανόπταις 

[fr. 151. C. A. F. I 60 K.] 
“"Δριστόδημος ὡς ἀσχημονῶν 

ἐν τοῖς Κιμωνίοις ἀνὴρ ἐρειπίοις. 

ὡσαύτως καὶ ᾿Ζριστοφάνης ΖΔαιταλεῦσιν [fr. 231. C. A. F. 

Ι 481 Κι]. τούτοις ὅμοιος καὶ ὁ Σώστρατος. c 
,B,0Vo 9 

1 τὸ γένος Ὡ Vat. 942 | σύλλος B V, cf. 4 | τοί. .λλὸς sic B; 
λλ etiam o MQ |? ὡς — 4 ἄνδρες om. ev Ϊ 4 Ὦωλός T Εὐρύβα: 
τός τε κτλ. Suid. s. v. Εὐρύβατος | τριβαλλός B || 6 ὡς — φησί 
om. CV Φερεκράτης lacobitz || 7 μεταβαλεῖν φησι διὰ κακοή- 
ϑειαν (κακοπάϑειαν €) CV | m 8 νήσων om. CV | 9 óc BV; 
καὶ C | 10 ᾿Αριστοφάνει — 11 ῥήτορι om. CV | 12 cf. Suid. ὥρυ- 
νώνδας" τῶν ἐπὶ πον. δια βεβοημένων | Εὐπόλιδι — 16 Θεσμο- 
φοριαζούσαις om. CV || 15 Augidoso Suid.l.l. | 17 ἐς CV; 
om. B | 18 Κρατῖνος — 22 ΖΙαιταλεῦσιν om. CV | 20 &cznuovov 
ex &oynuóvov B || 21 ταῖς B | ἀνὴρ ἐρειπίοις Bergk (coll. Phot. 
Κιμώνεια ἐρείπια); ἀνερίπια B 
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— ] σημείωσαι. «- BV. Addit B: τί δ᾽ ἂν εἶπας τὸ καϑ᾽ 
ἡμᾶς Κέρκωπας ϑεασάμενος: c 

ὅλως γὰρ ἐπινόησον κτλ.] σημείωσαι. c V 

5 κατὰ τὴν Θῶνος κτλ.] σημείωσαι. «ΟΥ̓́ 

᾿Δπολλωνίῳ] ἰδοὺ καὶ οὗτος ᾿“πολλώνιον διαβάλλει. c» B 
8 χαὶ Δελφοὺς xA] ςπρροσυπακουστέον κἀνταῦϑα 0, 

, T e , 

κατενόησαν. oiov x«i Δελφοὺς ,oUjro κατενόησαν πλου- 

τῆσαι καὶ ,ἀο μδίμους γενέσϑαι᾽. co |B,VQ 

— ] ὦ γόης, τί πλαγίως ταῦτα περὶ τῶν σῶν μαντείων 

ἀλλὰ μὴ f" L ἐλευϑερίως γρά "τὰν ἣν & μὴ φανερῶς καὶ ἐλευϑερίως γράφεις: 

9'4Bovov τεῖχος xvÀ.] εἰ μὲν ᾿Δβωνοτειχῖται τοιοῦτοι, οὐκ 
5t , ^ τ} M XE , ? bi 93 , 

ἔχω λέγειν᾽ ἐπεὶ ἄλλως ye Παφλαγόνας ovx ἂν ἀπράγμονας 

σωφρονῶν ἔγωγε ϑείην, εἰ μὴ καὶ σφόδρα δεινοὺς καὶ 
ἱκανοὺς καὶ προχειροτάτιους) πᾶν τε κακὸν ἐξευρεῖν καὶ 
ἐξευρόντας χρήσασϑαι ἀναιδεστάτως καὶ μάλιστα, εἰ τύχοιεν. 

οἷς 1j μεταχείρισις ἀνθρώπων κουφοτάτων καὶ πεφυκότων 
9 , "n , e M Ld ji - ? , , ἀπομύττεσϑαι ϑαδιία,. ὁποῖοι oí τὸ τοῦ Εὐξείνου στόμα 
Βυζάντιοι περιοικοῦντες. c» (Β᾽ 

κοσκίνῳ --- μαντευόμενος] σημείωσαι. co V 
— ] ἐπὶ τῶν εὐτελεστάτων μάντεων τοῦτο λέγεσϑαι εἴω- 
ϑεν. c. VBCQ 

18 ἀγείροντες ἢ] ἀντὶ τοῦ ἀγυρτεύοντες. c- VUQ 
15 μόνῃ τῇ μορφῇ" οὐχί] τὸ, μονονουχί διεῖλεν εἰπὼν μόνῃ τῇ μορφῇ" οὐχί] (τὸ, novovov; 

“μόνῃ τῇ μορφῇ οὐχὶ πρό βιατα εἶναι διαφερόντων᾽". 
ἢ καὶ οὕτως ἱμόνῃ τῇ μορφῇ διαφερόντων, τὸ μὴ πρό- 
βατα sivar. “«“ΟΥΒΙΌ Ω 

Ψ Α 3 , E a , , M e , 

16,0008 àjg κόρον τοῦ φωτὸς δεχόμενον: vg ἡ ovv- 
- . 1 M ? " , , , , * ev 

ταξις᾽ TO γὰρ égu μέρους λέγειν A ϑηναί ων, otov ége- 
- N ᾽ ς , - , 5 vQ yov τοῦ Go rov, κα τέαγα τοῦ κρανίου". cc B, 

22 jin V praecedit Tas quod quid significet ignoro (vix 
παρῳδεῖ sim.) | 24 μὴ οὐχὶ Luc. vulg. διαφερόντως B 
25 ἢ — διαφερόντων om. V | 27 cf. sch. Timon. 48 || 29 κατ- 
£a«yov codd. 

15 

25 
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πονήρως] ᾿Δττικοὶ καὶ ἐπὶ σωματικῆς διαϑέσεως ὀξύνουσι 
τὸ πονηρός. c VCUQ 

σκευαστὸν᾽" κτλ.] σύνϑεσις τοῦ λεγομένου ϑεραπιδίου. -- 91 
VoQ 

ἀκόπου τι ὄνομα" πεπλασμένον) πέμμα. κοπτοῦ τι 99 
πέμμα. c— D 

Alifavógog: ὃ προφήτης] οὐχὶ καὶ οὗτος, ὦ “Δουπιανέ, 

Παφλαγὼν ἦν; πῶς οὖν παχεῖς καὶ ἀπαιδεύτους τοὺς 
Παφλαγόνας ὀνομάζεις καὶ ἀναισθήτους τοιούτου πανούρ- 
yov τοῦ ᾿Δλεξάνδρου ὄντος καὶ τοιαύταις πιϑανότησι τοὺς 
προσιόντας χλευάζοντα; καὶ κἂν τοὺς ἀφ᾽ ἑτέρων χωρῶν 
ἔδει διαγνῶναι τὰ αὐτοῦ πανουργεύματα. ἀλλ᾽ οὐκ ἦν 

δυνατὸν τῆς Παφλαγονικῆς κακοτεχνίας μὴ πάντας ἀπε- 

λεγχϑῆναι μαραίνοντας. εἰ δὲ τὴν τῶν Παφλαγόνων φρένα 
x«L εὐφυίαν καὶ περὶ πάντα εὐδοκίμησιν γνῶναι ἀκρι- 
βέστερον ἤϑελες καὶ ἧς ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν, ἔγνως ἂν 
ἰδὼν ἅπαντα τὰ ἔϑνη ὑπὸ Παφλαγόνων νοὸς κατατροπού- 

μενα καὶ τὸν ἅπαντα κόσμον ἄγαν εὐφυῶς κυβερνώ- 

μενον. c» UQm3 
τὴν" γὰρ Σελήνην κτλ.] εἰς τὸν ᾿Ενδυμίωνα διαβάλλει 35 

τὸν λόγον. ὃς Κὰρ βουκόλος ὧν ἐρασϑῆναι ὑπὸ Σελήνης 
μυϑεύεται. c VBgQ 

τὴν πενθερὰν Σελήνην] σημείωσαι᾽ ὑπὲρ τοὺς Παφλα- 

γόνας τὸ ἀναίσϑητον. ὦ “ουκιανέ, ὅσον ἐπὶ τῷ ᾿πενϑερὰ 
Σελήνη. ὅτι δὲ τὴν ϑυγατέρα τοῦ ᾿Ζ4λεξάνδρου γεγάμηκας, 
χαὶ πάνυ ἐπαινῶ. c- U 

ὥσπερ ᾿ϑήνησι κτλ.] λῆρον Δουκιάνιον᾽ βέλτιον εὐστο- 88 
μεῖν σε c U 

ἄϑεος ἢ Χριστιανὸς ἢ Ἐπικούρειος) πολλὰ βουλό- 

μενος ἐπικρύπτειν, ὦ, “ουκιανέ, τὴν ἀλήϑειαν καὶ ἀμαυ- 

1 ὅτι οἱ ἀττ. C | 7—19 varias lectiones codicis 9 non 
possideo || 12 αὐτοῦ scripsi; αὐτὰ U | 12. 13 haec vix sama || 
13.14 ἀπελεχϑῆναι U || 24 ἐπὶ τὸ U || 25 fort. γεγάμηκε || 21 λῆρος 
“ΜΠουκιάνειος 
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ροῦν (τὴν; περὶ Χριστιανῶν δόξαν τῇ τῶν '"Emuovjtíov 
a. ert d E -“ 3 p € ji * » 

παραζεύξει ἑξάλως νῦν yo Uv, ἀληϑείας. ὡς TO μὲν toyov 
X , ' τ E , 1 ? 

τῷ κια κοδαίμονι καὶ oig ἔσεβε δαί μο)γσι Χριστιανοὺς ἀπε- 

λαύνεσ,ϑαι),. ὡς οὐκ ἐξὸν δαίμοσι βακχιεύειν͵ παρόντων σε ΩΝ μ χι. APP 
Χριστιανῶν δυνάμει, καὶ ἐνεργείᾳ οὐ σέβουσι Χ ριστὸν 
υἷὸν͵ ϑεοῦ᾽ κατὰ τὸ πάρεργον δὲ καὶ ᾿Επικούρειοι παρε- 

, rr c » , c 3 , ' 

λήφϑησαν, ἵνα. ὡς ἔφαμεν, συγχέηταν ἡ ἀλὴϑιεια, καὶ 
M T * 

᾿Επικουρείοις Χριστιανοὶ συναρνϑμοῖντο. οὐχ ἥτιτον δὲ; 
σκότος φωτί. καὶ δῆλον ἀφ᾽ jov, τῷ uiv δῆϑεν ἱεροφάντῃ 
e - E ? , ? , f e A M , 

ἡ τῶν Χριστιανῶν ἀνατέϑειται ἀποκήρυξις, ἡ δὲ τῶν Ἔπι- 

κουρείων τοῖς πλήϑιεσι. πέπονθας δὲ τοῦτο, ἣ καὶ οἵ 
δαίμονες ὁμολογοῦντες υἱὸν ϑεοῦ καὶ ϑεὸν τὸν τούτους 

ἀπελαύψνοντα, σωτῆρα ἡμῶν. c- B, 
89 τινὲς Παφλαγόνες κτλ.] σημείωσαι. περὶ τῆς σκευῆς 

τῶν Παφλαγόνων καὶ τῆς αὐτῶν βρώσεως. c- Γ 

40 ó£qc*] ἤτοι Διός. «ΟΝ Ω 
2 Ζ , e Α Ad "^ - J -“ 

ἐς tóc] |, μιαρὸς πολλὴν ἑαυτοῦ ,κατὲ γνώκῶς τῆς 
QM ? , ^ , p E] , ^t M μ᾿ ? , 

ἀτόπου ἀπάτης ,ιτὴν ἀ,ϑεΐαν, ἐλπίσας δὲ μὴ ἂν ,ἀτμμώ- 

ρητα ταῦτα παρελϑεῖν (ἀλλὰ ϑεόϑεν ἐκδίκησιν παϑ' εἴν, 
e ΙΝ τον, £ , H - ^ ? - ἡ καὶ ὃ ᾿Δναξαγόρας [β)ληϑεὶς κεραυνῷ, ταῦτα ,ἀπ᾿ιοχρᾷ 

“- pro *, » M , j M v —- 

vOv, Uv, εἰ Gu, — j, ἔχοι τὴν πρόρρησιν τὸ ,68uvOv αὐτῷ 
προμαρτυροῦσαν, ὡς ἐς Ζιὸς χωροίη. c- B, 

, za » ' M , - , 

48 Δεπίδῳ" κτλ.) ἔφη γὰρ [c. 25] τὸν “Ζέπιδον τοῦτον, ἐν 
3 / ^ 2 , » 
᾿Δμάστριδι κατοικεῖν ᾿Επικούρειον ὄντα. co ΒΦ (ἢ 

44 τὸν" δεῖνα) ἴσως ἐνδόξου τοῦ ἀνδρὸς, ὄντος τοὔνομα τιὸ 
κιύριον παρῃτήσατο. co V|B,QQ 

2 γοῦν A. Eberhard | 5 οὗ B (coniunxi δαίμοσι --- οὐ σέ- 
foveo) || 6 ἐπικούριοι B, cf. 1.8. 10 || 7 ἔφαμεν: lin. 1; ἵνα 

κρύφα uiv A. Eberhard | 11 rov. ἣν, fort. rasura inter ἡ et ι, B 
(ἣ Iacobitz); cf.1.20 | 12 cf. Areth. ad Peregrin.13 (τὸν δὲ &vsoxo- 
λοπισμένον) | 18 ἀπελαύ, accentus supra v (non ἀπέλαυνες, quod 
legit Iacobitz)| 17 II fere litt. abscissae, tum ' et post accen- 
tum 4 vel «, tum ὁ | 20 de Anaxagora cf. Luc. Timon. 10 | 
ἀποχρᾷ Diels | 21 συμ, lac. er. IIT litt., o vel ὃ, tum (post 
lenem interpunctionem) ἔχοι; συμβῇ τι, ἔχοι Diels 

10 

15 

τϑ Ὁ 
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Qv πρὸ γῆς: τοῦτο εἴωϑε ιλέγεσϑαι ᾿4ϑηναίοις ἀντὶ 46 
τοῦ κατὰ πάσης τῆς γῆς. 0 ἰφαμιν τόπον ἐκ τόπου. “ὦ 

'* 1 ,B,C Vo 

κομίσας] σημείωσαι. ὡς ϑιασώτης Tv καὶ οὗτος ὁ ἐπὶ 47 
- - e - - - , , , 

5 καχῷ τῆς ΚΌΡΩΝ κεφαλῆς "iss λόγοις éyyvuvecéuevog “ου- 

κιανὸς τῆς ᾿Επικούρου αἱρέσεως. «ΟΥ̓ 

χρησμὸς νυκτερείσιος ἢ] ἀπ όλοιο. γόης. ιτῆ)ς ἀπεράντου ὅϑ 

ιεὐ τραπελίας. c» ,B,VgUQ 
9 κ 1 * er, E^ * * , , 

οὐδὲν πρὸς τὸν Ὅμηρον] ἀπὸ παροιμίας παρῴ,δηται 

10 τῆς; ᾿οὐδὲν πρὸς ,ιτὸν Διό νυσον᾽. “ΚΒ ΦΌΩ 
ὀκτώ μοι χρησμοὺς κτλ.] σημείωσαι. c- TV 54 
ἐγὼ δὲ προσφὺς κτλ.] ἀναιδείας ταῦτα καὶ μωρίας ἐσχά- 55 

της. c- B 
Ποδαλειρίου] ιοὐχ ὅτι καὶ Ποδαλείριος τοιοῦτόν τι πέ- 59 

15 πόονϑε. ταῦτά φησιν. ἀλλὰ παίζων) ὡς ἀπὸ Ποδαλειρίου. 
κι 2 " s; er. 1 , "XR - Li , , 
ὃς ἰατρὸς ἦν. ἕλκων τὸ yévog' ὁ δὲ σηπεδόνι διαβέβρωται 

τὸν πόδα. c- ,B,VQ 
κατὰ τύχην] ἄϑεε. καὶ ἀπρονόητον τὸ πᾶν: c- B 60 

493. Εἰχόνες. 

2) Γυναικὸς ἀμύϊμονος ὥραν συγγράφει. σωματικήν τὲ καὶ 

ψ'υχικὴν' συμπλέκων᾽ " 3 
πολλῶν ' ! «el χειρὸς καλλιγρά 
9o" 

ὑστέροις. c 'g! 
35 Σίπυλον: ὄρος “υδίας περὶ τὴν Σμύρναν, ἐν ᾧ ἡ Νιόβη 1 

ἐκ λίϑου πεποίηται, 0 Κουξηνᾶς ἐπιχωρίως καλεῖται. c K 
ἡ λίϑος ἡ Ἡρακπλεία] τὴν Μαγνῆτιν λέγει. «οἴ 

vov τὸ γράμμα ' Ἰκράμα. 

! xüv ἐν προ- 

! παρεγγράφ' 7 ὡς ἄριστα σωφ' ! τοῖς 

5 καλλῶ V; cr. Solanus | 9 cf. sch. De salt. 80 | 14 τοι- 
oíro V | 20 cf. versus ad dialogum Pro imag. | 23 παρεγγράφ, 
tum η || 26 τὸ κοινολεχτούμενον ὄρος κουζηνᾶς Paris. 3012 (cf. 
m Pind. Ol.1, 62) | 27 μαγιτιν Rh; cf. Phot. s. v. ἩΗρακλείαν 

0v 



180 43—44. Schol. in Luciani Imag. 12—21, De dea Syr. 3—4. 

19 αὐτῷ τῷ μέτρῳ] τῷ αὐτῷ μέτρῳ. τῇ αὐτῇ προϑυμίᾳ. 
ἔστι δὲ παροιμιῶδες. co Vp 

13 τὴν Πανδίονος] τὴν Πρόκνην ἤτοι τὴν e. co V 

14 τῷ oos] τῷ Ὀρφεῖ. c» V 

τῷ ἀνὰ TOV Κιϑαιρῶνα ἢ "Augíovea λέγει, ὃς τὰς Θήβας 
ἔχτισε τὰς Βοιωτίας ὑπὸ αὐλῷ καὶ κπιϑάρᾳ. c VQ 

16 ὥσπερ ἡ Κλειώ] καὶ γὰρ τὰς Μούσας ἄλλην ἄλλης φασὶν 
ἔφορον εἶναι τέχνης λογικῆς καὶ ἐπιστήμης, Κλειὼ μὲν 

ἱστορίας, ἧς καὶ εὑρέτιν εἶναί φασι, Θαλείαν κωμῳδίας, 

Εὐτέρπην αὐλῶν, Μελπομένην τραγῳδίας, Τερψιχόρην ψαλ- 

τηρίου, ᾿Ερατὼ κυμβάλων. Πολύμνιαν ὀρχήσεως. Οὐρανίαν 
ἀστρολογίας. Καλλιόπην ποιήσεως. c VO 

18 Zezgó*] ὅσον εἰς σῶμα εἰδεχϑεστάτη Σαπφώ. μικρά τε 

καὶ μέλαινα ὁρωμένη. καὶ τί γὰρ ἄλλο ἢ ἀηδὼν ἀμόρφοις 
τοῖς πτίλοις ἐπὶ σμικρῷ τῷ σώματι περιειλημένη. co VOg 

—19 πραγμάτων ἐσωφρόνησε xvA.] σημείωσαι. c TV 

91 οὐδὲν" τραγικόν] οὐ προσποιητὸν ἢ μεϑ᾽ ὑποκρίσεως 
γινόμενον ἀλλὰ ἐνδιάϑετον καὶ ἐξ ἀληϑοῦς γνώμης κατορ- 
ϑούμενον. c— Vg 

οὐδεὶς γὰρ ἂν xvÀ.] σημείωσαι. c Γ 

44. Περὶ τῆς Συρίης ϑεοῦ. 

8 τό γε τοῦ Ἡρακλέος xvÀ.] ἐξ Ἡροδότου [2, 44] τοῦτο 
λαβὼν ἔχει. c— E 

4 Acvápzqv* κτλ.] ὅτι ἡ παρὰ Σ'ιδωνίοις" "Aováorn ἡ αἱ ὑτή 

ἐστι τῇ Σελήνῃ. Σύ δώνιοι δὲ" Εὐρώπην φ' ασὶν ἁρπα᾿- 
σϑεῖσαν μὲν 'ómó Διός", τῷ δὲ ἀ φανισϑῆναι αὐτὴν εἰς 

5 λέγει om. V || 7 ὅτι τὰς inc. C || 9 εὑρετὶν Vind. 114; εὑρε- 
τὴν cet. | φασι om. € | δὲ κωμ. C || 10 εὐτέρπην etiam pro τερψφι- 
χόρην CV || 10. 11 ψαλτῆρος C | 19 καὶ καλλ. C || 13 praecedunt 
in Καὶ et Vind. 114: sí μέν τι τῆς ἀγλαΐας τῆς ψυχῆς ἐπαινετὸν 
ἀπεφέρετο σαπφώ, οὐκ ἔχω λέ ἔγευν" τινὰ γὰρ ἐρωτικὸν γράφουσα᾽ 
ἐπεὶ ὅσον κτλ. [ 15 περιειλημμένη codd. | 24 ἡ (post ὅτι) om. C 

-- 0 

20 

25 



44. Scholia in Luciani De dea Syr. 4—60. 181 

ϑεὸν κατεφή u iov". c " V'EC. Addit €: λέγεται δὲ παρ᾽ 
Αἰγυπτίοις ᾿Δστάρτη ἡ Aqpoodírg. c 

νόμισμα" κτλ.] [ὅτι καὶ τὸ νόμισμα Σιδωνίοις βοῦν ἐπί- 
σηΐμον ἔχει τὴν Εὐρώπην" κατανενωτισ' μένον᾽. co ' V'EC 

5 μνήμην] Γἀντὶ τοῦ! 
καὶ τὴν κεφαλὴν ἐθεησάμην βυβλίνην]) 'ro?ro καὶ 7 
ὃ ἡμέτερος ϑεῖος προφήτης ᾿Ησαΐας ἐπι' 
ϑάξει τῷ κατὰ Δαμασκοῦ ῥήματι, δι’ ὧν φησιν [18, 1] 

κατὰ μνήμην ἢ ' εἰς! μνήμην. «οΊῈ 

κερτομεῖ καὶ τω- 

“οὐαὶ γῆς πλοίων πτέρυγες ἐπέκεινα ποταμῶν Αἰϑιοπίας, 
10 ὃ ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔϑνη 'ὕμηρα ἐν ϑαλάσσῃ 

καὶ ἐπιστολὰς βυβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος, ἐπιστολὰς 
, N 2 , - Γ , put M 

βυβλίνας τὴν ἐτησίως τῆς παρούσης κεφαλῆς πομπὴν 

ἐπιστελλομένην ὑπὲρ τῶν πλανωμένων ἀποσημαίνων, ὡς 

καὶ τῷ ἐν ἁγίοις Κυρίλλῳ δοκεῖ ἐν τοῖς εἰς τὸν ἅγιον 
4 4 

is Ἠσαΐαν ὑπομνήμασιν αὐτοῦ. c E'V! 
Στρατονίκη ... τῆς ὃ πρόγονος ἠρήσατο] scholion 17 
margine deciso interiit c- E 

τοιάδε οἴνῳ ἑωυτὴν κτλ.]} ὡραῖον. c E 22 
Γάλλοι of πάντῃ ἀπόκοποι τὰ αἰδοῖα, οὺς νῦν e 

0 καλοῦσιν. c EC 
er zu M - P 3 τσ 4 

οὐκ ἐρέω] οὐδὲ γὰρ ὅσιον, οἶμαι, τὴν αἰτίαν ἐρεῖν κιναί- 98 
δειαν Διονύσου κατήγορον, παρόσον χαὶ ὃ φαλλὸς τοῦ 

πεπορνευκότος Κοροίβου Ζιόνυσον ὑπόμνημα μισϑὸν τοῦτον 
»5s , ; / , - ' , 

αὐτῷ Zfióvucov ἐχτετικότα Σεμέλης τῆς μητρὸς μήνυτρα. c E 
EJ , x N 
ἀσοφίη] ἄνοια, ἄγνοια. ^» E 35 
3 , -. , 2 hu! , M e , 

ἀλεκτρυών] πότερον ὄρνις ἢ ἀνὴρ οὕτω καλούμενος; 48 

ὄρννϑι γὰρ τί συντελέσει μισϑὸς καὶ τοσοῦτος: ἢ πῶς ἐν τῇ 
, M , - MN ? ? , , , 

λίμνῃ καὶ ποίᾳ μηχανῇ ὄρνις ovx ἀμφίβιος οἰκήσει; c REV 
- τ ? , ' io , p , 

τοῦτο" κτλ.] ἐμπεπυρισμένος πυρὶ καὶ οἰμώξων, βωμολόχε. c 60 

2 σι 

1 κατευφίμησαν στ καὶ — 8 φησιν om. V || 10 ἀποστέλλων 
ἐν ϑαλάσσῃ ὅμηρα (om. πρὸς — ἔϑνη) Septuag. | 12 τῆς om. V | 
18 ὑπὸ V | 18 ὡς — 15 αὐτοῦ om. V | 19 καρτξιμὰς C Vat. 1325 l 
22 κατήγορον Vind 114; x" γορον E| 23 κορύβου E | 324 μήνυ- 
ὅρα E|?9?5 ἄγνοα E 



188 45. Scholia in Luciani De salt. 2— 38. 

45. Περὶ ὀρχήσεως. 

κωμῳδίας ἅπερ κτλ.] σημείωσαι. c TF 

ὧν (9 μὴ ὥραισιν"} ᾿Δττικὸν τοῦτο καὶ σόλοικον δοκοῦν ὥφειλε 

γὰρ ἱμὴ ὥρας εἶναι. αἰτιατική" σημαίνει δὲ τὸ μὴ εἰς 
τοὐπιὸν φϑάσαι. νῦν δὲ ἡ ᾿Δττικὴ συνήϑεια δοτικῇ κέ- 

χρηται παραλόγως. ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ ᾿ἄμφω τὼ χεῖρε᾽ καὶ 
"roiv χεροῖν᾽ ϑηλυκοῖς ὀνόμασιν ἀρσενικὰ ἄρϑρα προσνέ- 
μουσα. «ο ECRVQUS 

8 Ῥέαν] Ῥέα πρώτη ὄρχησιν ἐπετήδευσεν. —- ER 
μετὰ δὲ Κρητῶν οἵ πτλ.] μετὰ Ῥέαν Κρῆτες. c ER 

9 Νεοπτόλεμον κτλ.] Νεοπτόλεμος ᾿Αχιλλέως παῖς. «ο ER 
37 ἀπὸ γὰρ χάους — c. 50 Ἡρακλέους πάλην] σημείωσαι 

ἱστορίας διαφόρους. c» V 

88 Δήλου" πλάνην κτλ.}] φασὶ γὰρ τὴν 4ῆλον τὴν νῆσον 
πρὸ τοῦ τὸν ᾿Δπόλλωνα ὑπὸ “ητοῦς γεννηθῆναι πλανᾶ- 
σϑαι κατὰ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος Aovegíav καλουμένην περὶ 
τὰς Κυκλάδας νήσους ἄλλοτε ἀλλαχοῦ νέουσαν. “ητὼ δὲ 

ὑποδεξαμένη καὶ ἐπὶ τῷ τόκῳ ξενίσασα --- οὐδὲν γὰρ αὐτὴν 
μέρος γῆς ἐπίτεκα οὖσαν ὑπεδέχετο δι᾿ ὀργὴν καὶ ἀπειλὴν 
Ἥρας --- ἔστη τῆς ἄλης καὶ μέση τῶν Κυκλάδων ἐρριξζώϑη" 
διὸ αὐτὴ μὲν 4ῆἤλος ἐκλήϑη ἅτε δήλη γεγονυῖα τῇ παγίῳ 
στάσει. αἱ δὲ περὶ αὐτὴν κυκλοῦσαι αὐτὴν Κυκλάδες. καὶ 

ἦν τὸ ἀπὸ τούτου ἱερὰ ᾿Δπόλλωνος. ἱστορεῖ Καλλίμαχος 

ἐν τῷ εἰς Δῆλον ὕμνῳ [36sq.] — ECRVQUO 
τὸ μέσον" τῆς γῆς --- ἀετῶν] λέγουσιν ἐν Δελφοῖς óp- 

3 cf. sch. Dial. deor. IX 4. Dial. mer. X 3 | καὶ τοῦτο χαὶ C || 
2 αἰτιατικῆς R | τὸ ES τὸ μὴ ἐπιὸν C || 5. 6 παρ. x£z. oor. R | 

. 8 νέμουσα C | 11 ὁ ἀχιλλέως R | tum E (sicut R; sed haec ex 
R non enotavi omnia) in mg. c. 10 λακεδαιμόνιοι, c. 19 ἔμπουσα, 
c. 20 óoucior, c. 21 πρίαπος ἄρης, c. 99 διόνυσος βάκχαι, e; 28 
ὅμηρος ἡσίοδος, c. 25 σωκράτης, c. 26 τραγωιδία κωμωιδία, c. 91 
φορητὸς ὴ ὠιδή, c. 19 ληϑεδανόν | 14 cf. sch. Dial. mar. IX 1 | 
16 ἀστερίαν χαλουμένην postea add. m1 (Areth.) E | 17 νήσους 
om. V | νεύουσαν Vo || 19 ἐπίτοκα R || 21. 22 cf. C ad Dial. 
mar. IX 

l—— 

10 

[5 0. 



45. Scholia in Luciani De salt. 38— 80. 189 

φαλὸν εἶναι ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τοῦ νεὼ καὶ περὶ αὐτὸν 

αἰετὸν γεγράφϑαι ἀπὸ συνϑέσεως λίϑων καὶ τοῦτο ἔφα- 
σχον τὸ μέσον ἁπάσης τῆς γῆς. c ECRVQU 

Δημήτριον] Ζ4ημήτριος οὗτος ἐπὶ τοῦ Σεβαστοῦ ἤκμαξεν, 63 
5 οὗ Μᾶρκος ἐν τοῖς ᾿Ηϑικοῖς [8, 25] αὑτοῦ μέμνηται. «ο E 

— [ σημείωσαι. c V 

Νέρωνα κτλ.] σημείωσαι. c V 64 
προσοίκους. ἔφη. βαρβάρους κτλ.] σημείωσαι. c» E 
ἐπεὶ δὲ ἔμαϑε κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. «ΟΥ̓ 06 

10 καὶ ἄλλον μεμηνότα κτλ.] σημείωσαι. «ΟΥ̓ 67 

“Μεσβῶναξ!)] τοῦτον λέγει “εσβώνακτα, ov καὶ ἄλλαι μελέ- 69 
ται ϑητορικαὶ φέρονται ϑαυμάσιαι καὶ ἐνάμιλλον Νικο- 

στράτου καὶ Φιλοστράτου τῶν ἐν τοῖς νεωτέροις σοφισταῖς 

διαπρεπόντων, μάλιστα δὲ αἵ ἐρωτικαὶ ἐπιστολαὶ πολλὴν 

15 τὴν ἐκ τῶν λόγων ἀποστάζουσαι ἡδονήν. c ER 

— ] σημείωσαι. c» V 
φιλοσοφίαν αἰδὼς κτλ.] ὡραῖον. c V 
παράδοξον εἶναι κτλ.] σημείωσαι. c V 73 
c - À c M M jl 2 M 5 , ὁποῖον xrÀ.] ,Óómjoiov χρὴ τὸν ὀρχηστὴν εἶναι κατά τε 74 

M M - 

30 ψυχὴν καὶ σῶμα. c ,E,R 

τὸ δὲ σῶμα κτλ.] σημείωσαι. c5 V 75 
σκελετῶδες κτλ.] σημείωσαι. c Γ 
— | σκελετῶδες et νεκρικόν in mg. repetita. co E 
Ἕκτορα κτλ.] σημείωσαι. c V 18 

ο5 Ἡροδότῳ" μὲν οὖν τὰ δι’ ὀμμάτων φαινόμενα πι- ἢ φοδότῳ" μ μμ φαινόμ 18 
στότερα εἶναι τῶν Gov δοκεῖ] καὶ καλῶς δοκεῖ. ἀλλ᾽ 
ὡς οἶμαι ἄλλους τοιαῦτα ποιεῖν παιδεύων αὐτὸς τῷ ὄντι 
τὰ διὰ τῶν ὥτων ἔγραφε. c RF 

μηδέν, ὥς φασι, πρὸς τὴν χορδήν] τοῦτο οὐ παροι- 80 
80 μία ἀλλ᾽ ἐκ παροιμίας μετείληπται τῆς “οὐδέν φασι πρὸς 

τὸν Διόνυσον᾽. c REVQQ 

2 ἀετὸν R || 12. 18 ἐνάμιλλαι νικοστράτω καὶ φιλο- 
στράτω ἢ | 19 οἷον R || 26.27 ἄλλως R | 28 ἔγραψεν R | 
30 παρείληπται R | cf. sch. Alex. 58 



190 45—46. Scholia in Luciani De salt. 82—85, Lexiph. 1. 

82 κακοξηλία "] ὅτι κακόζηλον τὸ ὑπερτεῖνον τὸ μέτρον βού- 

λεται. ὕπερ ἄλλοι ψυχρολογίαν ἔφασαν. c- VECRQU 
88 οὐχ ὑποκρίνασϑαι μανίαν ἀλλὰ μαίνεσθαι αὐτός] 

τοιοῦτό τι χαὶ ἐπὶ τῶν x«9' ἡμᾶς γέγονε χρόνων. δαι- 
μονῶντα γάρ τινες τῶν ἀκροατῶν νέων ἐκμιμούμενοι οὕτως ὅ 

ἑάλωσαν τῷ πάϑει. ὥστε τὸ λοιπὸν τῆς ζωῆς μὴ ἀνενεγ- 

κεῖν τοῦ πάϑους ἀλλὰ συναπελϑεῖν τῇ ὀλεϑρίῳ ταύτῃ 

μιμήσει. c E 

85 εὖ οἶδα ἐγὼ xv] σημείωσαι. c V 

46. “εξιφάνης. 10 

1759::vóv*] χρόνου δηλωτικὰ τὰ τρία ταῦτα ἐπιρρήματα πέ- 
ρυσιν, τῆτες. νέωτα. ὡς οὖν ἀπὸ τοῦ χϑές γίνεται χϑε- 
σινόν. οὕτως ἀπὸ τοῦ τῆτες τητινόν. σημαῖνον τὸ ἐπέτειον 

ἤτοι τοῦ αὐτοῦ ἔτους. τὸ δὲ νεοχμόν τὸ καινὸν σημαίνει. 

ἀφ᾽ οὗ καὶ ῥῆμα τὸ νεοχμῶ. καὶ ἔστιν ἀπὸ τοῦ νέον καὶ 15 

τοῦ ἔχω νεοχόν, καὶ νεοχμόν πλεονασμῷ τοῦ μ. χρῆται 
τῇ λέξει Θουκυδίδης [1, 12]. «. ECOV9QA 

κυψελόβυστα: κυψέλη λέγεται καὶ ὃ τῶν ὥτων ῥύπος. 
λέγεται καὶ τὸ κεραμεοῦν στενόστομον ἀγγεῖον τὸ ἀπίσσω- 
τον. νῦν δὲ τὸν ῥύπον ἀκουστέον. c VEQA 30 

ἀνέγνως"] ἀντὶ τοῦ ἀνελογίσω. c- E 

πεδοῖ κατάβαλε: ἴσως ἀντὶ τοῦ πρὸς πέδον κατάβαλε. c 
VECQQA 

ἡ Kvowslíg: οὕτως ὃ onec τῶν ὥτων. λέγεταν spur καὶ 
τ 

τὸ ῥουραμέοῦν ἀγγεῖον. e τοὺς ons ἀποτίϑενται᾽ ἐν ὦ 35 

καὶ ὃ Κορίνϑου τύραννος ἀρτιγένητος ὑπὸ τῆς μητρὸς 
"sicnt 

1. 2 λέγεται C | 2 ἔφασκον C | 11 cf. sch. Icarom. 33 | τὰ 

om. E | 14 σ δὲ τὸ Cq et (eque) V || 15 καὶ (post οὖ) om. C | 
21 ἀνελογήσω E (-(co [,) | 24 Arethas ante λέγεται et post 
κυψέλη interpunxit | λέγ. δὲ καὶ κυψέλη Q | schol. 18 et 24 
coni. A || 25 ὴ στενόστομον ἀγγεῖον ἀπίσσωτον post ἀποτίϑενται 
add. C (cf. lin. 19) | 26 ἀρτιγέννητος C 

ΕΞ ᾿ς 



46. Scholia in Luciani Lexiph. 1—2. 191 

καταχρυβεὶς Κύψελος ὠνομάσϑη. ἄμφω δέ, T τε κυψελὶς 
καὶ ἡ κυψέλη. παρὰ τὸ χρύβειν τὴν ἕλην ἐρρήϑησαν. c- 
QEVQQA. Addit C: λέγεται δὲ καὶ πλεκτόν τι ἀγγεῖον. c 

εὔαρχος: τὸ μὲν εὔαρχος τὸ καλὴν ἀρχὴν ἔχειν, εὔλογος 
δὲ τὴν συνθήκην εὐάρμοστος, εὔλεξις δὲ καὶ εὐώνυμος 

τὸ εὐπρεπέσιν ὀνόμασι καὶ λέξεσι κεχρῆσϑαι. co VEQQA 
στλεγγίδα κτλ.] στλεγγὶς ἡ ξύστρα. ἔοικε δὲ τὸ κτένιον 
οὕτω καλεῖν. φωσώνια δὲ ταινίας λέγει ὀϑονίνας, δύμ- 

σι 

ματα τὸν σάπωνα ἢ καὶ τὸ vírgov' ἐχρῶντο γὰρ καὶ 
10 νίτρῳ of παλαιοὶ ἐν τοῖς λουτροῖς. ναυστολεῖν τὸ βαστά- 

σαντα ἄγειν. τὸ ἐπίλουτρον δὲ τὸ ἐν τῇ συνηϑείᾳ βα- 

λανικόν. ἐγγυοϑήκη δὲ τὸ κιβώτιον, ἐν ᾧ ἔστιν ἀσφα- 

λῶς καὶ ἐχεγγύως καταϑεῖναι. c-— ΕΟΥΦΩΔ 
ἐλινύσεις ἢ] ἀντὶ τοῦ ἐπίσχης, καταμείνῃς. «ο EVQA 

15 — ] βραδυνεῖς. c- 9 
εὐπόρως] ἀντὶ τοῦ πορεύεσϑαι δυνάμενος. c- EV9QA 
τράμιν' of μὲν τὸ τρῆμα τῆς ἕδρας. οἵ δὲ τὸ ἀπὸ τούτου 

μέχρι τῆς ἀρχῆς τοῦ βαλάνου χωρίον. ὃ καὶ ὑπόταυρον 
καλοῦσιν᾽ ἔστι δὲ καὶ γραμμὴν ἔχον ἐπανεστηκυῖαν ὁμοίαν 

20 ῥαφῇ. c ΒΟΥΦΩΔ 
ἐπ᾽ ἀστράβης: ἀστράβη τὸ σάγμα ἤτοι ἡ σέλλα. τοὺς οὖν 
τὰ σεσαγμένα ζῷα ἐλαύνοντας ἔοικεν ὃ καινολόγος ἀστρα- 

βηλάτας καλεῖν, ὥσπερ καὶ ἁρματηλάτας εἰώϑαμεν καλεῖν 

τοὺς ἐλαύνοντας τοὺς ἵππους, οἵτινες τῷ ἅρματι ὑπεζεύχ- 

35 ϑησαν. ἄλλοι δὲ ἀστράβην ὡς ᾿4ϑηναῖοι τὴν ἄξυγά φασιν 
ἡμίονον, ἐφ᾽ ἧς ὀχούμεϑα. ἀπὸ τούτου καὶ ἀστραβηλάτας 
τοὺς ὀπαδοὺς τούτων φασίν. c VECQQA. Addit Δ: 

τοῦ ξῴου οὕτως ἐλαυνομένου, ὥσπερ ἔφαμεν. c- 

4. ὃ εὐλογίαν --- εὐάρμοστον Δ || 8 ταινίας om. C | 8. 9 ῥύ- 
ματα EO | 14 ἐπίσχῃς καταμείνῃς scripsi (coniunctivus pro 
futuro); ἐπίσχεις καταμείνεις EV; ἐπισχήσεις καταμενεῖς Δ || 
18 cf. infra p. 192, 12 | 21 cf. sch. De hist. consc. 45. Nav. 80 | 
ἤτοι τὸ σαμάριον Καὶ | σέλλα ἀφ᾽ οὗ καὶ ἀστραβηλάτης ὡς ἁρματη- 
λάτης ἄλλοι δὲ C | 25 ὡς 49. om. C || 25. 26 ἡμίονόν φασι C 

. &zàó κτλ. om. C | 28 ἔφημεν Δ 
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ἀσκωλιάξων: ἀσκωλιάζειν τὸ ἐφ᾽ ἑνὶ ποδὶ βεβηκότα οὕτω 
κινεῖσϑαι, τὸ δέ ἐστιν ἄλλεσθϑαι" μονόποδι γὰρ τί ἄλλο εἰς 

κίνησιν περιλείποιτο ἢ ὅἅλλεσϑαι; ἀσκωλιάζοντι οὖν ἀντὶ 

τοῦ μονόποδι πηδῶντι. c VECQQA 
συντυμβωρυχήσας] ἄξιος εἶ τῷ ὄντι τυμβωρυχίας τοιαῦτα 

περὶ τοὺς λόγους ἀσελγαίνων. co E 
9 4 A (d er Je ὧν , *$s » ' 

—X po T6 XQvovsgc €veXc καν OTL πκαυματὰα qv] €O0LX6€ τὰ 

ἀπὸ τοῦ χρύους γινόμενα ἐγκαύματα εἰς τὸ σῶμα ἡμῶν 
, , , ^ a 9 , ? , , λέγειν. ἀρόματα δὲ τὰ ἀρότρῳ ἐξειργασμένα πεδία. 

“7 M M , » , , ..d 

σκάνδικες δὲ καὶ βράκανα sión λαχάνων. κάχρυς δὲ 
M 3 M M ? ͵ ^ » 3 4 - σιτηρὸν ὄσπριον. τὸ δὲ ἐδάρην τὸν ὄρρον ἀντὶ τοῦ 

ἀνεσύρην., ἐτρίβην τὸν ὑπόταυρον ἤτοι τὴν τράμιν. λεκι- 
ϑόπωλις δὲ ἡ τὰ ἀληλεσμένα ὄσπρια ἤτοι τὰ βεβρεγμένα 
πωλοῦσα᾽ οἵ ἰατροὶ δὲ λέκιϑόν φασι καὶ τὸ τοῦ ὠοῦ 
ὠχρόν. γρυμαιοπώλης δὲ ὃ τὰς εὐτελεῖς ὀπώρας πιπρά- 
σχων. σέλγη δὲ... πυριάτης δὲ καὶ ἐγκρυφίας ἄρτοι 
εἰσὶν ὃ μὲν ἐν κλιβάνῳ, ὃ δὲ ἐγκρυφίας ἐπὶ τῇ σποδῷ "m D, 7*0Ugs 7i ᾿ 
2 , Ξ 
ὠπτημένος. γήτεια δὲ τὰ χρόμμυα. οἶβος δὲ τὸ περι- 

, 3 3 M E , , M ji e * τραχήλιον ἀπὸ τῶν ὄὕπισϑεν κρέας. λωγάνιον δὲ τὸ ὑπὸ 
τὸν τράχηλον καὶ μάλιστα τῶν βοῶν. σίλλος δέ ἐστιν 

ὁ διάστροφος τοὺς ὀφϑαλμούς. ἡ δύνειν δὲ τὸ σκευάζξειν 
ἤτοι μαγειρεύειν. κάρδοπος δὲ ἡ uáxrge ἤτοι ἣ πλα- 

-/ ? , s M , 9 M L4 - τεῖά ἐστι σκάφη. ξηραλοιφεῖν δέ ἐστι τὸ ἄνευ λουτροῦ 
? , , , , M M M , L4 

ἀλείφεσϑαι ἐλαίῳ. JEN ESI δὲ τὸ τοῦ Weed τῆς 
, ἃς , , 

σκάφης ἤτοι τοῦ ὡρολογίου μέσον ἐπανεστηκὸς κανόνιον 

7 in C leguntur tantum 10 ὅτι σκάνδικες — 11 ὄσπριον, 
12 λεκιϑόπωλις — 15 πιπράσκων, 16 πυριάτης -- 18 ὠπτημένος, 
18 οἶβος — 21 ὀφϑαλμούς || 9 ἀρόματα ἀροτριάσματα Vat. 942 || 
11 τοῦ om. E (ut saepe post ἀντῇ | 12 cf. p.191, 17 || 14 οἱ ἰατροὶ 
(om. δὲ) — ὠχρόν hoc loco om., ad c. 3 λεκιϑοπώλιδι, ascript. E 
post πωλοῦσα add. Vat. 942: οἱ δὲ ὠοπολήτριαν λέγουσιν | καὶ 
om. C | 15 γρυμαιοπώλης, in mg. mi γρυμαιοπώλης καὶ γρυτο- 
πώλην, C (cf. p. 193, 13) | 16 post δὲ spatium cr. XIV litt. E, 
cf. 9; nullum spatium (σέλγη δεριτραχήλιον ἐγκρυφίας καλὸ Y 
σελέγη κοινὰ δειπνητήρια Vat. 942 || 18 cf. sch. Pisc. 46 | γείτια E 

to 5 
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λέγει, ὃ τὰς ὥρας δείκνυσι τῇ ἕξαυτοῦ σκιᾷ. πόλον δὲ 
τὸ μέσον καὶ κοῖλον τοῦ αὐτοῦ ὡρολογίου λέγει. Καρι- 
μάντας δὲ τοὺς σύγκλυδας οἶμαι καὶ συρφετώδεις φησί. 

βύξην δὲ ἐπιρρηματικῶς ἀκουστέον τὸ οἷονεὶ διὰ τὴν 

5 συνέχειαν τοῦ ὄχλου καὶ τὴν πίλησιν παραβεβυσμένως 
ἑστάναι καὶ ὠϑεῖν τε καὶ ὠϑίξεσθαι᾽ τοῦτο γὰρ τὸ ὠστί- 
ξεσϑαι σημαίνει. τὰ κόρα δὲ δηλονότι δυικῶς τὰς κόρας 

σημαίνει τῶν ὀφθαλμῶν. σκαρδαμύττειν δὲ τὸ σκαί- 
ρεῖν πυκνῶς τὰ βλέφαρα. φαρμακᾶν δὲ τὰ ὄμματά φησιν 

10 ἀντὶ τοῦ φαρμάκων ἤτοι ἰατρείας δεῖσϑαι. «Ὁ 
EVoQQA et ex parte C 

διανεῦσαι)]) ἀντὶ τοῦ κολυμβῆσαι. c EVQA 2 
γρυμαιοπώλῃ"] yo! γρυτοπώλην᾽ ἔστι δὲ ὁ τὰ εὐτελῆ 8 
σκευάρια πωλῶν, παρὰ τὸ ygU, οὕτω δὲ ᾿4ϑηναῖοι τὸν 

15 ῥύπον φασὶ τῶν ὀνύχων. c EVQQ 
λωγάνιον ᾿Αμβρακιῶται καὶ ᾿Ηπειρῶται τὸ ἀπὸ τοῦ τραχή- 
λου φασὶ τῶν βοῶν ἀγόμενον χάλασμα καὶ λῆγον εἰς τὸ 
μεταξὺ τῶν βραχιόνων, ὥς φησι Διονύσιος ὃ ᾿Ιτυκαῖος ἐν 

πρώτῳ Γεωργικῶν. ἔστι δὲ ἡ ̓ Ιτύκη πόλις Σικελίας. ἔοικε 
0. δὲ οὐ βοὸς λέγειν λωγάνιον ἀλλὰ ξῴων ἕτέρων τὸ στηϑύ- 

viov, τὸ τῶν βοῶν δὲ ἄχρηστον τοῦτο τὸ μέρος, ὃ καὶ λα- 
μυρίδα φασί. c ΕΥ̓ΦΩΔ 

ψύττα" κατατείνας] ἀντὶ τοῦ ταχέως δραμών. «Ὁ 
ECV9Q 

5 λαταγεῖν κοττάβους] of ἀκριβέστερον περὶ ISO δια- 
λαβόντες δύο m εἶναι CURT εἴδη. καταχτὸν καὶ 

δι᾿’ ὀξυβάφων. ὃ μὲν οὖν καταχτὸς τοιοῦτος᾽ ἦν TL οἷονεὶ 

λυχνεῖον ὑψηλὸν ἔχον ἐν ξαυτῷ πρόσωπόν τι, ὃ ἐκαλεῖτο 

1 λέ et 2 λέγεται V | 10 δεῖται E 18 γρυποπώληνΥΥ | 
18. 19 cf. Cass. Dionys. Utic. fr. 158 Reitzenstein [De scriptorum 
r. rustic. libris deperd. p.58] | ἐν zo. ΓΈΩΡΥ. om. V || 19 exsp. 
“«“ιβύης καταντικρὺ Σικελίας | 921 pr. τὸ suspect. | 23 cf. sch. 
Cron. 35 l. δραμόντα C || 26 εἰδὴ κοττάβων V | 27 δι᾿ om. 
EVo|?28 ὃ καὶ Δ 

ΞΟΗΟΙΤΑ IN LUCIANUM ed. Rabe. 13 
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μάνης. ἐφ᾽ οὗ ἔδει πεσεῖν τὴν καταβαλλομένην πλάστιγγα. 
ὡς ᾿Δριστοφάνης [Pac. 1244] φησὶ 

“γενήσεταί σοι τῶν καταχτῶν κοττάβων.᾽ 

δὲ δι’ ὀξυβάφων τοιοῦτος" ἀγγεῖόν τι λουτηριδίῳ ἐοικὸς 
- er δ ἊΝ ?: , M 2 , ru 

πλῆρες ὕδατος ἐτίϑετο ὀξυβάφων κενῶν ἐπιπλεόντων. ἅπερ 

qv καταδύειν ταῖς ἀπὸ τῶν στομάτων προϊούσαις λάταξιν 

ὃ ἀγών. ᾿Αντιφάνης ᾿Αφροδίτης γοναῖς [Antiph. fr. 55. 
UA. F. IT 33K] 

“ἐγὼ ᾿πιδείξω. καϑὼς ἂν τὸν κότταβον 

ἀφεὶς ἐπὶ τὴν πλάστιγγα ποιήσῃς πεσεῖν. 

πλάστιγγα ποίαν; τοῦτο τὸ ὑποκείμενον 
ἄνω τὸ μικρόν, τὸ πινακίσκιον λέγεις; 

ὦ 9 νὰ ' , s. ^v , , 

τοῦτ᾽ ἐστὶ πλάστιγξ᾽ ἐὰν pos 
9 o 9 ji , - 

αὐτῆς. ἐπὶ τὸν μάνην πεσεῖται. 

παρῆλϑε δὲ ὃ κότταβος εἰς τὰ συμπόσια ἀπὸ τῶν περὶ 

Σικελίαν πρῶτον εἰσαγαγόντων. πρὸς δὲ τούτοις κυκλο- 

τερεῖς ἐποιοῦντο of δεῖπνοι. ἵνα πάντες εἰς τὸ μέσον τε- 

ϑέντος τοῦ κοττάβου ἔχοιεν ἐξ ἴσων τῶν ἀποστάσεων ταῖς 

λάταξι βάλλειν καὶ περὶ νίκης ἀγωνίξεσϑαι. οὐ τῷ βάλλειν 
M , , - 9 ^ εἰ - M - "x M M 

ὃὲ μόνον ἐφιλοτιμοῦντο, ἀλλὰ καὶ τῷ καλῶς" ἐπὶ γὰρ ToU 

ἀριστεροῦ ἀγκῶνός τις ἑαυτὸν ἐπερείσας ὑγρῶς ἀφίει τὴν 
λάταγα, ὡς ἐνίους μέγα φρονεῖν ἐπὶ τῷ κοτταβίζειν ἢ ἐπὶ 
τῷ ἀκοντίζειν. δοκεῖ δέ μοι καὶ τὸ ἐν τῇ συνηϑείᾳ κοτ- 
τίζξειν ἀπὸ τούτου βαρβάρως καὶ περικεκομμένως εἰρῆσϑαι. c 

ΕΥ̓ΦΔ 
λαταγεῖν" κοττάβους] εἶδος παιδιᾶς ὃ κότταβος τοιοῦτο᾽ 

7 Ἀντιφάνης lacobitz coll Athen. XV 666 Ε: ἀριστοφά- 
νης E, ἀριστοφάνιος Δ: ἄντιφάνης --- 10 πεσεῖν om. V, — 24 εἰ- 
ρῆσϑαι om. p | 9 διδάξω x«9' ὅσον ἂν Ath. XV (sed ᾿πιδείξω 
Ath. XI 487 D) | 10 ποιήσεις E | 11 πλάστιγγας δὲ τὸ m. V | 

vov A | τοὐπικείμενον Ath. XV || 12 "λέγει V [18 τοῦτ᾽ ἐστὶ πλ. 
om. ; i | πλάστιγξ, ovrog ὁ κρατῶν γίγνεται. πῶς δ᾽ εἴσεταί τις 
τοῦτ᾽; ἐὰν κτλ. Ath. | ἐὰν δὲ yu. V | τύχῃ μόνον Ath. | 14 μάνιν VI 
16 τοῦτο V | 24 καὶ z«oc, μένως V | 26 εἶδος — κότταβος 
etiam in C 

10 

15 

20 
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μέσον ἵσταται χάραξ ἄνωϑεν ξυγὸν κατὰ κορυφὴν ἐπαιω- 

ρῶν, καϑ' ἑκάτερον δὲ ἄκρον ὃ ξυγὸς πλάστιγγας φέρει 
ἀνδριανταρίων ταῖς πλάστιγξιν ὑποκειμένων. ὃ κοτταβίζων 

τοίνυν λαβὼν εἰς τὸ στόμα ὑγρὸν ὁτιοῦν οἴνου ἢ ὕδατος 

5 xal πλήσας τὰς γνάϑους ἀφίησι διὰ τῶν χειλέων ὑπὸ 

μίαν σταγόνα τοῦ ὑγροῦ κατὰ τῶν πλαστίγγων. αἵ δὲ 
δεξάμεναι κοῖλαι οὖσαι καὶ καϑελκόμεναι τῷ βάρει κατὰ 

τὸ ἐπικρατοῦν τοῦ ὑγροῦ φέρονται κατὰ τῶν ὑποκειμένων 
ἀνδριανταρίων καὶ κρούσασαι ἀνὰ μέρος ἕκατέρα κατὰ τὴν 

10 ἕτεροζυγίαν τοὺς ἀνδριάντας ποιὸν ἦχον ἀποτελοῦσιν, ὃς 

εὐφραίνει τὸν ἐρῶντα ὡς τῶν παιδικῶν κατευστοχοῦντα᾽ 

ἐρωτικὴ γὰρ ἡ παιδιά. εἰ δὲ τῶν πλαστίγγων ἡ λάταξ 
διαμάρτοι. ἡττᾶσϑαι δοκεῖ ὃ ἐρῶν καὶ ὑπὸ τῶν παιδικῶν 

ἡμελῆσϑαι. καλοῦνται δὲ rà ἀνδριαντάρια μάνης. c 
18 ΕΥ̓ΦΩΔ 

ϑοιδακίνας] εἶδος ἄρτων αἱ ϑοιδακῖναι. c— EVQQ 

δυσωπῶ"] ἀντὶ τοῦ ἀμβλυώττω. κακῶς διάκειμαι τοὺς 4 
ὦπας. c EVQQA 

ἀπερυϑριᾶσαι: ἐπίτηδες ὁ παιγνιήμων τὸ ἀπερυϑριᾶσαι 

30 τέϑειχε διὰ τὸ γελοῖον. βούλεται δὲ αὐτῷ σημαίνειν τὸ 
τὸ ἐρύϑημα ἤτοι τὸ αἱματῶδες τῶν ὀφϑαλμῶν ἀποκαϑᾶραι. 

λημαλέον δὲ τὸ σὺν λήμαις φησί. καὶ τὸ διερόν τὸ 
δίυγρον, 0, κἂν μὴ λέγωμεν, δῆλον. c VEQQA 

ἀπησϑημένοι: ἀντὶ τοῦ ἀποδυσάμενοι᾽ ἐσθήματα γὰρ τὰ b 

35 ἱμάτια. ἔοικε δέ μοι αὐτὸς ταῦτα τοῦ γελοίου καλῶς ye 

ποιῶν διαπλάττειν. ὅσον καὶ προφάσεως μὴ ὑπούσης γέ- 

λωτος αὐτὸς ἀνευρίσκων προφάσεις οὐ διαλείπει. “Ὁ 

Εν ΦΩΔ 
συντριβέντες: ἀντὶ τοῦ ἀλλήλους διατρίψαντες καὶ ἀνα- 

2 πλαάστιγγα V || 5 διὰ om. V | 11 ἔρωτα VA || 14 μάνεις 
VA | scholia p.194, 26 et 193, 25 coni. (οἱ ἀκριβέστερον δὲ) VA | 
16 8o. τὸ μαρούλιον. ἔστι δὲ καὶ εἶδος ἄρτου Vat.942 | ἄρτου Q | 
18 ὄπας E | 28 ὑγρόν V || 25 fort. ἕνεκα post γελοίου add. | 
97 προφάσεις εὑρίσκων V | 29 ἀλλήλως V 

ir 
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βάντες ἀλλήλους. ὃ ποιεῖν εἰώϑασιν ἐπί τινων παιδιῶν of 
m 5 , 2. ὃς - 1 ς , .ocM νικῶντες ἀναβαίνοντες ἐπὶ νῶτον τοὺς ἡττημένους᾽ ἔνϑεν 

καὶ Nes ον εράμενθᾳ εἶπεν. τὸ δὲ ἐμπαίξαντες οἷονεὶ 

παίξαντες ἐν τῷ γυμνασίῳ. ψυχροβαφὲς δὲ τὴν yoger» 

φησι πύελον, ἐν ἢ Apron ὑποδύντες ὡσεὶ δελφῖνες τὰς 

κάρας κυβιστῶντες ὑπὸ τῷ ὕδατι ἐκολυμβῶμεν. τὸ δὲ 

ἐξυόμην ἀντὶ τοῦ ἐκτενιξζόμην᾽ ὀδοντωτὴν γὰρ ξύστραν 

τὸ κτένιόν φησι. κηπίον δὲ καὶ σκάφιον εἴδη κουρᾶς. c» 
ΕΥ̓ΦΩΔ 

6 ὀκλαδίαι: ὀκλαδίας μὲν δίφρος. ἣν ἀναπαύστραν φασίν. 
B , Ae ? M , - Η 
ἀσκάντης δὲ ὁ εὐτελὴς κράβατος. συμφορῶν δὲ δια- 

παίξων εἶπε τὸν ἔρανον. c CEVQQA 
5 T" ' - - » - [P es, » 

δίχηλαι ὕειαι: τὰ τῶν ποδῶν ἄκρα τῶν ὑῶν ἡδέα ὄντα 

πρὸς ἐδωδήν. ὡσαύτως καὶ αἵ σχελίδες τὰ ἀπὸ τῶν 
M ^ » ^ - 2 , er * 

σκελῶν τῶν ζῴων εἰς μῆκος ἀφαιρούμενα. ἅ φασιν ἄκρο- 
νάρια. c» EVQQA 

τοκάδος ὑός] ἐπὶ τῇ μήτρᾳ τῶν χοίρων ἐσκεύαξον oí 
τῶν παλαιῶν βιοφάγοι βρῶμά τι συγκόπτοντες πολλὰ κρέα 

καὶ τυρὸν καὶ ἥδυνον αὐτοῖς βρώματα. c EVQQA 
λοβὸν ἐκ ταγήνου τὸ ἧπάρ φησι τὸ ἀπὸ τηγάνου. μυτ- 

τωτὸς δέ ἐστι τρίμμα διὰ σκορόδων καί τινων ἄλλων. 

μελιτοῦτται δὲ οἵ ἔκ μέλιτος πλακοῦντες. ἀπῳδὸν δὲ 

ἀλεκτρυόνα τὸν παρηβηκότα. λειπογνώμονα ὃδὲ βοῦν 
τὸν τὸ γνῶμα ἀποβαλόντα, 0 ἐστιν ὀδοὺς ἀπὸ γενετῆς. c 

ΕΥ̓ΦΩΔ 

ἀβυρτάκη: σκεύασμα βαρβαρικὸν διὰ καρδάμου καὶ πρά- 

σων. Νυμφόδωρος δὲ ἐν τρίτῳ Βαρβαρικῶν νόμων |fr. 19. 
F. H. G. II p. 380 Müller] φησίν, ὡς λυτικῷ κοιλίας χρῆ- 
σϑαι τούτῳ τοὺς βαρβάρους. c- EVQQA 

2 νώτων Δ | 4 τῶ συμποσίω V | 5.6 τὸ ψυχροβαφὲς 
κάρα Luc. | 11 ἀσκάντης xvi. om. (d χράβαττος E | συμ- 
φορῶν EV, cf. Luc.; συμφορὰν A | 14 δὲ καὶ Δ | 11 τῶν 
ζώων V | 18 βουφάγοι Bast || 20 cf. sch. Tim. 54 || 26 καρ- 
δάμων q, cf. Phot. Ath, Etym. | 27 Nvug. — 28 φησίν om., 
δὲ post λυτικῷ et φασὶ post τούτῳ add. V 

25 
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— ἄλλως. ἀβυρτάκη: ὑπότριμμα βαρβαρικὸν κατασκευα- 

ξόμενον διὰ πράσων καὶ καρδάμων καὶ ϑόας κόκκων καὶ 

ἑτέρων τοιούτων δριμέων. Θεόπομπος Θησεῖ [fr. 17. C. A. F. 

I 737 K.] 
“ἥξει δὲ Μήδων γαῖαν, ἔνϑα καρδάμων 
πλείστων ποιεῖται καὶ πράσων ἀβυρτάκη.᾽ 

ἔστι δὲ καὶ ἐν Κεκρυφάλῳ Μενάνδρου |fr. 280. C. A. F. 
III 79 K.] τοὔνομα. c- Δ 

ϑρῖα: và φύλλα τῆς συκῆς. λέγεται δὲ οὕτως καὶ τὸ εἰς 
αὐτὰ ἐνδεσμούμενον βρῶμα. ὡς καὶ νῦν τὰς ἀσταφίδας 

τινὲς ποιοῦσιν εἰς αὐτὰ συσκευάζοντες αὐτάς. ἀμέλει καὶ 

τοῦτό φημι σημαίνειν αὐτὸν νῦν, ἐπεὶ καὶ αἵ μελιτοῦτται 

παράκεινται, cL εἶσιν of νῦν λεγόμενοι πάστιλλοι. «ο 
ECVoQA 

Κωπαΐδας ἐγχέλεις λέγει Βοιωτιακὰς τὰς ἐκ τῆς Κωπαΐδος 

λίμνης πολὺ διαφερούσας τῶν ἄλλων. ὄιν δὲ ἰπνοκαῆ 

τὸν κλιβανίτην ἄρνα. c ΕΥ͂ΦΔ 
δελφινίδος  τραπέξης] οὕτω λέγεται παρὰ τὸ δελφίνων 
τύπῳ τοὺς πόδας ἔχειν. co VEQQOA 

κρυψιμέτωπος 0 διὰ μέγεϑος ἐν τῷ ἀνακλᾶσϑαι τὸ μέτω- 
zov ἀποκρύβων. μεντορουργὴς δὲ ἀπὸ Mévrogóg τινος 
ὑαλοψοῦ τούτῳ καταχρησαμένου τῷ εἴδει τῶν ποτηρίων, 
ἃ ἦσαν πρὸς τῷ πυϑμένι μεγάλην ἔχοντα τὴν λαβήν, ἀφ᾽ 

οὗ καὶ εὐλαβῆ αὐτὰ κέκληκε. βομβυλιὸς δὲ τὸ στρογ- 
γύλον, οἷα τὰ νῦν πιϑάκνια. δειροκύπελλα δὲ τὰ μακρὰ 

μέν, εἰς χώνης δὲ τύπον ἐξειργασμένα. γηγενῆ δὲ τὰ 
ὀστράκεια λέγει. εὐρυχαδῆ τὰ βαϑέα καὶ πλατέα, εὔ- 
στομα δὲ τὰ λεπτοχειλῆ, ἀνεμοφόρητα δὲ τὰ ἐλαφρό- 
τατα διὰ λεπτότητα. διὸ καὶ ἐπήγαγεν ὑμενόστρακας 

κυμβία δὲ τὰ στρογγύλα μέν, βαϑέα δέ, καὶ φιαλίδες 
τὰ στρογγύλα καὶ ἀβαϑῆ. γραμματικὰ δὲ τὰ γραμμὰς 

2 ῥοιὰς et 8 δριμὺ δηλονότι Suid. 12 αὐτὸν EQA et 

(v superscr.) C; αὐτὸ V | 21 ἀκοχρύπτων Δ |[ 34 αὖ E 

1—10 
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ἴσως ἔχοντα. κυλικεῖον δὲ τὸ δοχεῖον. ὃ ποτηροπλύτην 
νῦν καλοῦσιν. ἀκροϑώραξ δὲ ὃ μέσως πῶς μεϑύων. 
δικοδίφης δὲ ὃ συνήγορος ἀπὸ τοῦ τὰς δίκας διφᾶν. 

χρυσοτέκτονα δὲ τὸν χρυσοχόον φησί. λεῖρον τὸν γυ- 
ναικεῖον κόσμον λέγει παρὰ τὸ ἡδὺν εἶναι. παρόσον καὶ 5 

τὰ ἄνϑη λείριά φαμεν. ἐλλόβια τὰ ἐνώτια παρὰ τὸ τοῖς 

λοβοῖς τῶν ὥτων ἐνηρμόσϑαι. πέδας τὰ ψέλια. ἄδικον 

ἡμέραν καὶ ἄλογον τὴν δίκας μὴ ἔχουσαν ἢ δικανικοὺς 
λόγους. ἐχεγλωττίαν δὲ τὴν ἀργὴν ποιοῦσαν τὴν γλῶτ- 
ταν. ὀπτὸν τὸν εὐπρόσιτον παρὰ τὸ εὐκόλως ἄνευ τῶν 10 
ἀπασχολούντων ὁρᾶσϑαι. ἄχρηστα τὰ καινά, οἷς οὐδεὶς 

ἐχρήσατο. εὐήτριον δὲ τὸ λευκὸν καὶ λεπτὸν ἱμάτιον. 
ἀρρητοποιοὺς ἑκουσίως διασύρων εἶπε τοὺς τελεστὰς διὰ 

τὴν μυστηριωδίαν αὐτῶν. c EVQQA 
8 ἱπνολέβη ς᾽] τὸ ἐν τῇ συνηϑείᾳ μιλιάριον. c) ΕΟΥΦΩ Δ 15 
ἐπέτρεπεν] ἀντὶ τοῦ ἀπέπεμπεν. — EVQA 
βακχάριδι]) εἶδος ἐντρίμματος μυρώδους. c EVA 

ποδοκτύπη τὸ τύμπανον. τριγωνίστρια δὲ ὄργανον 
μουσικὸν οὕτως ἀπὸ τοῦ σχήματος καλούμενον. co EVA 

9 λῆρον] ἤτοι γυναικεῖον κόσμον ἐξ ἐσθημάτων ποικίλον 20 

καὶ ἀνϑινόν, καϑότι λείρια τὰ ἄνϑη φασίν. ἢ καὶ χού- 
csov κόσμον ἡδύνοντα τῇ ὁράσει τὴν ὄψιν᾽ διὸ καὶ ὑλει- 
ριόεσσαν ὄπα᾽ Ὅμηρός [Γ 152] φησιν. ἢ ὥσπερ λῆρόν 
φαμὲν τὴν ἀδολεσχίαν διὰ πέρα τοῦ δέοντος περιττόν, 
εἴρηκε καὶ νῦν οὗτος λῆρον τὸν τοῦ ϑήλεος κόσμον ὡς 
περιττὸν τῆς χρείας καὶ παρέλκοντα. co EV 

0-12 ἀμῃγέπῃ: ἀντὶ τοῦ κατά τινα τρύπον. ὅσον δή τι. ἀτι- 

n5 e 

1 χυλικεῖον A; κυλίκιον EVqp | 8 τὰς om. V || 4 λεῖρον 
in schol. (εν in ras. E), sed λῆρον in textu EA; cf. lin. 20 et 
Phot. s. v. ληροί || 6 λείρια, εν in ras., E || cf. sch. Gall. 29. Deor. 
conc. 7 | Y ψέλλια Δ || 15 λεγόμενον μιλ. C (cf. Ath. III p. 98 C) | 
16 ἀνέπεμπεν A || 20 οὗ lin.4 | ποικίλων V || 21 ἀνϑίνων K | 
24 ΠΥ ἢ E; fort. διὰ τὸ περιττὸν τοῦ δέοντος, εἴρηκε κτλ. | 

21 cf. Timaei Lex. Plat. à. ἑνί γε τρόπῳ ἢ ὁπωσοῦν 



46. Scholia in Luciani Lexiph. 10---12. 199 

A 2 ' - 29 , 2 , ;| 
μαγελοῦντι ἀντὶ τοῦ ἐξυβρίζοντι. ἐκφεύγοντι τὴν στρα- 

τείαν. περιφρονοῦντι᾽ x«l γὰρ ἀτιμαγέλας ταύρους φασὶ 
τοὺς ἐξοιστρῶντας καὶ τὴν ἀγέλην διὰ γενναιότητα ἀϑε- 
τοῦντας. καρπόδεσμα δὲ καὶ περιδέραιον καὶ ποδο- 

, e , , ἢ Ld A] - ^ * , ^ * 

5 κάκαι ἁλύσεις εἰσὶν αἴ μὲν χειρῶν αἷ δὲ τραχήλων «t δὲ 

ποδῶν. τὰ δὲ ἐχόμενα τοῦ γελοίου ἕνεκα πέπλασται, οἷον 
τὸ ὑπέβδυλλεν καὶ πορδαλέος, ἃ δῆλα πᾶσιν. ἀκρο- 

M M ji 3 , » , » 

κνεφὲς δὲ τὸ ὀρϑρινόν φησιν ἔτι σκοτίας οὔσης. ϑεοεχ- 
ϑροία δὲ ἡ ὡς ἄν τις εἴποι ϑεοχολωσύνη. παίζοντος δὲ 

10 χατὰ ἐναντίον τὸ ἀπηγχόνισα. ὀκλάξ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐπὶ 
, , M M E "n " , ^A 

γόνυ καμφϑείς. τὸ δὲ βαυκαλῶν οἷἵονεὶ διαβρέχων 1) 
- ^ M , ex ' - , 

βοῆ καλῶν xe«L συστρέφων. ὃ διὰ τοῦ διακωδωνίξειν 

παραδηλοῖ. συνεχὴς δὲ τὴν φάρυγγα ἀντὶ τοῦ πεπιεσ- 

μένος, συντεϑλιμμένος. ἀναφλῶντα δὲ ἀντὶ τοῦ αἰσχρῶς 
15 τὸ αἰδοῖον τῆς πόσϑης γυμνοῦντα. ϑαυμάξειν δὲ λέγε- 

ται καὶ τὸ φιλοφρόνως τι προσάγειν τινἔ. Σκοπάδειον 

δὲ ἀντὶ τοῦ Σκχόπα ἔργον᾽ τῶν περιωνύμων γὰρ καὶ οὗτος 
ἀγαλματοποιῶν. c ΕΥ̓ΦΩΔ 

λὰξ πατήσας: ἐπὶ τῶν ἐνισχημένων μὲν συμφοραῖς ϑαρρα- 10 

30 λέως δὲ ταύτας ἐκδύντων λέγεται τοῦτο. ὡς καὶ ἐν τρα- 

γωδίᾳ Σοφοκλῆς [Phaedr., fr. 622. F. T. G.? p. 280 N.] 
ec 3 , 3, 44 , 23.8 , M , 

oU γάρ ποτ᾽ ἂν γένοιτ ἂν ἀσφαλὴς πόλις, 
; 3 1 1 , ' 1 , 
ἐν ἡ τὰ μὲν δίκαια καὶ τὸς duran 

^ M 

λάγδην πατεῖται. κωτίλος δ᾽ ἀνὴρ λαβὼν 

25 πανοῦργα χερσὶν ἔργα κηδεύοι πόλιν. co EVQQA 

μύρτωνα καὶ σχινοτρώχταν: τοὺς μαλακοὺς καὶ αἰσχροὺς 19 
οὕτως ἐκωμώδουν᾽ οὗτοι γὰρ σχῖνον καὶ μύρτα ἐλάμβανον 
τοῦ μὴ προχείρως ἐνασχημονεῖν. c ΕΥ̓ΦΩ͂Δ 

πολιάς] πέπαικται τὸ πολιάς" εὐϑεῖα γάρ ἐστιν, οἷον ἡ 
80 πολιάς τῆς πολιάδος. c- AE 

3. 4 ἀϑετοῦντας suspect. | 7 ὑπέβδαλλεν V; ὑπέβδελλεν 
ὑπέβδει Vat.942 | 10 ἀπηγχόνησα codd. | 11 διαβρέχων suspect. || 
16 τι om. V | exoz&óiov codd. | 20 ἐνδύντων V | ταῦταῦ | 
25 xnós?s Δ 
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18 παρηβηκότος"] προσυπακουστέον οἴνου. e EVQ A 

14 

τρυφαλίδας" τυροῦ] τὰ ἀπὸ τυροῦ ἐπιμήκη πεπλασ- 

μένα. c ECVoQA 
χαμαιπετεῖς ἐλαίας, ἃς καλοῦμεν δρυπεπεῖς᾽ αὗται γὰρ 
εἰ μὴ ἀφ᾽ ξαυτῶν ἀπορρυῶσι τοῦ δένδρου. οὐ σκευάζονται 

οὕτως᾽ νευστὰς δὲ τὰς κολυμβητὰς λέγει. ὀξυόστρακα 

δὲ τὰ ἐξεσμένα στίλψεως ἕνεκεν. πλακοῦντα δὲ ἐξ ἐν- 

τέρων ἐγκεκορδυλημένον, ὃν διὰ τοῦτο καὶ κρωβυλώδη 
εἶπεν, οἷονεὶ ὡς κρωβύλον ἀναδεδεμένον, ὃ ἡ νῦν συν- 
ήϑεια χορδὴν λέγει. παιδοβοσκὸν δὲ τὸν διδάσκαλον. 
διέμπιλον δὲ τὴν πολλοῖς πίλοις περιτεϑειμένην. co 

ἘνΦΩΔ 

συνυϑλήσομεν] ἀντὶ τοῦ φλυαρήσομεν. c ΕΥ̓ΦΩΔ 
15 ioyG*] ἀντὶ τοῦ λέγειν ἐπυϑυμεῖ. c ΕΥ̓ΦΩΔ 

16 

εὐφοροῦσαν: ἀντὶ τοῦ φορῷ τῷ πνεύματι φερομένην. 
ἀκροκυματοῦσαν δὲ τὴν μετρίοις τοῖς κύμασιν ἔτι διο- 

λισϑαίνουσαν. c ΕΥΦΩΔ 
er M , , Ἁ , M V f^ , 

ἕκτορας καὶ ἰσχάδας καὶ ναυσιπέδας τὰ σιδηροβόλιά 

φησι. co EVA 
- , - , ' - M - M 

πλεῖ κτλ.] πέπαικται τῷ κακοδαίμονι τὸ πλεῖ καὶ νεῖ καὶ 

Oei, προστακτικά. καὶ πλέον ἔτι τὸ ἀπὸ τῆς ληφϑείσης 

εἰκόνος τῆς τριαρμένου νεὼς τὸ ἀπόγειος πίνειν" δει- 

κνύει γὰρ ἀπὸ τούτου, ὅτι ὡς ληροῦντας αὐτοὺς παραλογί- 

ἕεται. c ΕΥΦΩΔ 

κατουρουμένην"] καὶ τοῦτο πέπαικται ἀποσκωπτικῶς εἰς 

τοὺς ὀνοματοποιοῦντας᾽ κοινὸν γὰρ τοῦτο καὶ κατὰ τοῦ 

φορτικοῦ τὸ κατουρουμένην. c EV9QA 
πάντα" ὕμοια] ἴσως ἀπὸ τῆς ἱπᾶν ὕμοια᾽ παροιμίας. c 

EVA 

4 δρυπετεῖς A || 8 £yxsxooóvinu£v ov ex ov, ut vid., V || 
sch. 15 et 18 coni. V (ἔκτορας δὲ) j 19 φασι VA | 20 τὐϑηδοὶ- 
μονι τὰ προσταχτικὰ ταῦτα καὶ πλέον Vi κακοδ. τὸ πλεῖ — νεῖ 
τὰ προσταχτ. ταῦτα καὶ πλ. Δ | 28 ὅτι om. V | 27 κατουρου- 
μένη V [128 πᾶν ὁμοῖα EV; m. ὁμοίω Δ 

10 

15 

25 



10 

15 

46. Scholia in Luciani Lexiph. 17—109. 201 

δοκεῖς δέ μοι xvÀ.] ὡραῖον. c- E 
Σώπολιν" — ἡμιμανεῖς καὶ κορυξζῶντας ἀπήλλαξεν 18 
ἐγχέας φάρμακον] εἶἴϑε καὶ νῦν τουτονὶ Σώπολιν εἴχο- 
μεν οὐ γὰρ ἂν ἡμιμανεῖς καὶ κορυζῶντας --- μικρὸν γὰρ 
τοῦτό γε --- ἀλλ᾽ ἀποπλήκτους καὶ λεμφώδεις ὅλους τοῦτο 

μὲν περὶ μεταχείρισιν λόγων τοῦτο δὲ περὶ τὴν τῶν πολι- 
τικῶν πραγμάτων διάϑεσιν ἰάσατο ἄν, εἰ καὶ χαλεπῷ καὶ 
δυσμεταχειρίστῳ ὅσα ys τὰ τῆς παρούσης σκαιότητος ἐπε- 
βάλετο ἄν. ποῦ γὰρ ἂν τοσούτου εὐπόρησεν ἐλλεβόρου: 
τίνων Οἰταίων ὀρέων, τίνων ᾿Αντικύρας ὀροπεδίων ἐπι- 
δαψιλευομένων τὴν χορηγίαν; καὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον τίνας 
καὶ πέπεικεν ἂν παρασχεῖν fevroUg περιοδευϑησομένους: 

οὕτως ἁπάντων κατακόρως κακοδαιμονούντων, ὡς μὴ ἄν 
τινα τούτων ἑαυτὸν τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος εἰς σύνεσιν ὑμνου- 

μένων οὐχ ὅπως ἐνάμιλλον οἴεσϑαι φανῆναι ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ἐγγὺς τούτῳ γενέσϑαι, τὸ τοῦ Ὁμήρου [Δ 405] ἴσως ἐξ 
ἀμαϑίας ἄγαν μεϑύουσιν ἀνὰ στόμα περιφερόμενον 

“ἡμεῖς πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες εὐχόμεϑ᾽ εἶναι", 
εἰ καὶ ἀληϑὲς μέν, κατὰ τὸ χείριστον δέ. c AE 

8. χατὰ τὸν Μνησάρχου κτλ.] τὸν Πυϑαγόραν λέγει διὰ 

25 

30 

τὴν πενταετῆ σιωπήν. ἐπίτηδες δὲ τὴν ᾿4ϑηνᾶν ἀντὶ τοῦ 
αἰδεσιμωτάτην ἀναίσχυντον εἶπε διαβάλλων τὴν τῶν 

ς ' 
λέξεων πλάσιν καὶ ϑηριομάχον τὸν Ἡρακλέα πάλιν, ὃ 
ἐπὶ τῶν κατακρίτων ἡ συνήϑεια οἶδεν. ὀττεύομαι δὲ 
ἘΝ ΟΝ HE , 2 ' ES ' / , 1 
&vrL τοῦ ἐπείγομαι᾽ καὶ τοῦτο δὲ διαβάλλων τέϑεικε τὸν 

χρησάμενον᾽ τὸ γὰρ ὀττεύεσϑαι ἐπὶ τοῦ ἀπὸ ϑεοῦ κινου- 
μένου ἤτοι προφητεύοντος κεῖται. διναυστήσειν δὲ ἀντὶ 
τοῦ ταῖς ῥισὶ καταυλῆσαι᾽ ἐποίουν γὰρ τοῦτο βῥιναυλοῦντες 

, -— -- “ ^ ἤτοι διὰ τῶν δινῶν ψοφοῦντες ἐπὶ διασυρμῷ τινῶν καὶ 

qAeUm. ἀκάϑαρτον δὲ ἀντὶ τοῦ ἐπίσχεσιν τῶν καταμη- 
νίων πάσχουσαν. c VEQQA 

4 οὐδὲ γὰρ A|| λεμφώδης E | 14 ἑαυτῶ EA; cr. Brink- 
mann | 16 τὸ om. A | 17 περιφερομένων A; περιφερομένου E | 
18 ἡμεῖς τοι Hom. | εὐχόμεσϑα E 

17 

19 
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91 ixro9*] Πλατωνικὸν [Reip. IX 575 C] τοῦτο καὶ σημαίνει 
τὸ ἐγγύς. c VEQ QA 

καὶ τὸ σκορδινᾶσϑαι σημαίνει τὸ μετὰ χάσμης διατα- 

νύεσϑαι. co ECVQQOA 

ἡ γοῦν σιληπορδία" κτλ.] σιληπορδεῖν παρὰ Σώφρονι 

[fr. 164. Com. Graec. Fr. T 1 p. 179 Kaibel] τὸ στρηνιᾶν 
καὶ ἁβρύνεσϑαι. ἔοικε δὲ οὗτος ἀπὸ τῆς λέξεως ἐπὶ τὸ 

κακέμφατον αὐτὸ μεταλαβεῖν. ὡς ἂν διὰ τὴν εὐπορίαν τῶν 
λέξεων καὶ τὸ μέγα ἐπὶ ταύταις φρονεῖν ἐξωγκῶσϑαι αὐτῷ 

τὴν γαστέρα καὶ ἐπὶ τὸ ἀποπνεῦσαι ἤδη τὸν ὄγκον ἐπεί- 
γεσϑαι πολλῷ δὲ τῷ ὄγκῳ ἀποϑλιβομένῳ εἰκὸς καὶ τὸν 
ψόφον οὐ μέτριον ἔσεσϑαι. c ΕΥ̓ΦΩΔ 

41. Εὐνοῦχος. 

ῷ ὅλας" ἁμάξας βλασφημιῶν) ἐπὶ τῶν ἄγαν ὑβριστικῶς 
ἀλλήλοις χρωμένων εἴρηται τοῦτο. καὶ γὰρ ἐν τοῖς Ζιο- 

νυσίοις ἐφ᾽ ον ἀναβαίνοντες τοῦ ἅμα τε mas 

καὶ ἐπὶ τὰ Ὡεουύμενοι εἶναι ἔσκωπτον ἀλδήλουξ᾽ ἀφ᾽ 

οὗ TED ME "à ἐξ ἁμάξης. οὗτος οὖν ἵν᾽ ἐνδείξηται 

πλέον τι ἐπὶ τῷ σκώμματι παρακολουϑῆσαν τοῦ εἰωϑότος 

ὅλας εἶπεν ἁμάξας. c VEQQ 

8 βοείη ... κατὰ τὸν ποιητήν) ἐκ τῆς X τῆς "uáóoc 
τοῦτο [v. 159]. —— Γ 

δόγμα — τοῖς Περιπατητικοῖς τὸ μὴ σφόδρα κατα- 

φρονεῖν χρημάτων xrÀ.] εἰς ᾿Δριστοτέλη ἀποσκώπτει. 
c [ef. Eth. Nie. A 9 p. 10998 31] καὶ τὴν ἐκτὸς εὐετη- 

οἷαν μέρος τῆς εὐδαιμονίας τίϑεται. c— EVQQ 
8 βασιλέως ἀποφέρεσϑαι κτλ.) σημείωσαι. c V 

10 ἄρϑοα" ἐν ἄρϑροις} καχέμφατον τοῦτο καὶ ὅ φασιν of 
ἰδιῶται φύσιν πρὸς φύσιν. c VEQQ 

3 ἐστιν pro σημαίνει Ο | 9 τῶ Δ | 10 τῶ V || 14 cf. sch. 
Iov. trag. 44 

20 



0 
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41—49. Schol. in Luc. Eun. 12, De astrol.3—29, Amor.1. 203 

φιλοσοφεῖν τά γε πρὸς τῶν ὄρχεων] βάλλ᾽ ἐς κόρακας, 12 
μιαρέ. εἰ τοῦτο φιλοσοφεῖν ἔγνωκας. c ERQQ 

ὀπυίειν"] τὸ κατὰ νόμους ἄνδρα συνοικεῖν γυναικί. εἴρη- 
Li 1 D 1 » er - 9 , 

ται δὲ παρὰ τὸ τὴν γυναῖκα ἕπεσϑαι τῷ ἀνδρί. c R 

48. Περὶ τῆς ἀστρολογίας. 

πρῶτον μὲν ὧν Αἰϑίοπες wrA.] παρὰ τὰ πᾶσιν ἀνθρώ- ὃ 
ποις σχεδὸν δοκοῦντα ταῦτα᾽ Χαλδαίους γάρ φασι πρώτους 

ἀστρονομίας ἄρξαι. c» ER 
ὃ "Amig] τὸ μοσχάριον. c» φ σι 

τοῦτον τὸν Τειρεσίην κτλ.] σημείωσαι. ^ E 11 
ἔνϑα δὴ Θυέστης κτλ.] σημείωσαι. c E 19 

ξείνη) ἀντὶ τοῦ παράδοξος. —- E 14 
Φαέϑων δὲ κτλ.] σημείωσαι. c E 19 

οὐ βηϊδίη τοῖσιν ἀνθρώποισιν κτλ.] σημείωσαι. «α E91 
᾿ἀφροδίτης" κταλ.}] ἐξ ἀφροδισίου γὰρ ἀφορμῆς ὁ πόλε- 22 
μος, ὃν Ὅμηρος μέτρῳ ἐνέτεινεν. c ΒΕ ΥΦΩ 

ἀλλὰ παρὰ μὲν Δελφοῖς κτλ.] σημείωσαι. c E 28 
ἢ ἐθέλεις ἵππου κτλ.] ὡραῖον. —— E 99 
ἀλλὰ τοὺς χρεομένους κτλ.] ὡραῖον. «ο E 

49. Ἔρωτες. 

τοιαύτης ἀνέσεως κτλ.] σημείωσαι. c V 1 
δ M ^ ec ^ e € LA ji - 

ἀσϑενὴς γὰρ ἡ ψυχὴ xrÀ] ὡραῖον ἄγαν καὶ φυσικῆς 

ϑεωρίας ἐχόμενον τὸ χωρίον, ὅτι τὰ ἐν γενέσει πάντα διὰ 
M - e 3 , ; ἘΠΕ gw e , ' τὴν τῆς ὕλης ἀσϑένειαν οὐχ οἱά τὲ ἐστιν ὑποστέγειν τὰ 
» ,? M 2? €* - -" , , 2 , ? , 

εἴδη ἐνδελεχῶς οὐδὲ τῆς τοῦ ἐναντίου ἐπεισόδου &vémaga, 
, 2 e , , c , LA - 
ἀλλ᾽ ἢ ϑατέρου παρουσία ὠσπερεί τινὰ ἄνεσιν προμηϑεῖ- 

3 νόμους scripsi (cf. sch. in Plat. Crat. 402 C ózvisv: ὧμί- 
λει, συνεγίνετο κατὰ νόμον —, συνῴκει); μύϑους R|?22 ὡραῖον 
om. R 



904 49. Scholia in Luciani Amor. 1— 23. 

ται τῆς ἀπὸ τοῦ ἑτέρου iyxómov ἤδη ἐνεργείας. ταύτῃ ye 
δὴ καὶ τῇ ἀνὰ μέρος ἑκατέρων ὑπαλλαγῇ σῴξεσϑαι καὶ τὸ 
ὑποκείμενον ἀφορμὰς λαμβάνει τὸ ἤδη κεκμηκὸς ἐπανά- 
γοντος τοῦ ἐπεισιόντος τῇ τῶν ἐναντίων καταδοχῇ. c- ERVU 

9 ϑᾶττον ἄν μοι κτλ.] σημείωσαι. c TV 
διάδοχοι ἔρωτες κτλ.] ὡραϊον. c V 
κάρηνα “Δερναῖα κτλ.] ὡραῖον σφόδρα. «ΟΥ̓ 
Ἡλιάδης] διὰ τὴν Πασιφάην, ἐπεὶ “Ηλίου οὖσα ἐκ μήνι- 
δος ᾿ἀφροδίτης ταύρου ἠράσϑη. c ERV 

Amnpviáócov*] ἐπεὶ καὶ ταῖς “ημνίαις γυναιξὺὴν ἔγκοτος 

"Agooóírg γενομένη εἶτα δυσώδεις αὐτὰς ποιήσασα ἀπο- 
κοίτους αὐτὰς ποιῆσαι τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας ἠνάγκασεν. c 

ERV 
ὃ μέχρι ποδῶν xvA.] ὡραῖον. c E 
6 δικρότων᾽"] δίκροτος ἡ δύο εἰρεσίας ἔχουσα. co VER 
καὶ ῥοθίῳ — κατ᾽ οὐδὲν οἶμαι] ὡραῖον ὅλον. co FE 

7 Ἡλιάδος --- Ῥόδου] τῷ γὰρ Ἡλίῳ ἡ Ῥόδος ἀνέκειτο. καὶ 
ὕπως πολὺς ὃ λόγος. c— E 

11.19᾽ φροδίτης κτλ.] ἔκφρασις τοῦ ἐν Κνίδῳ τεμένους καὶ 
τοῦ ἀγάλματος τῆς ᾿Αφροδίτης. c- E 

15 ἡ τύχη παρεμποδίξει κτλ.] σημείωσαι. c V 
17 ἀφυλακτουμένων"] ἀπὸ τοῦ ὑλακτεῖν. c ER 

93 ἀμορφίαν πονηρίας εἶναι κατάκριτον] ἄρά ys Σω- 

HUMUM ᾧ τὸ se λόγου ἀριστεῖον ὁ Πύϑιος μαρτυρεῖ, 

ἄλλον εὐθύμου ὃ κατ᾽ ἐκεῖνο ἀκ νι ee δυσμορφό- 

τερον; τί οὖν ὴ τῇ τῶν νέων εὐπρεπείας ὑμῖν. ὦ σοφοί; 
μεταποίησις; οὐχὶ καὶ ἐν εὐμόρφοις κακία φαίνεται καὶ 
ἀμαϑία; οὐκ ἂν οἶμαι ἀρνήϊσαισ'ϑε, εἰ μή που τὸ αὐτο- 
κρατὲς παρέλοισϑε τῆς ἀνθρωπείας ψυχῆς καὶ διὰ τοῦτο 
καὶ νόμους ἡ ἀναιρήσετε καὶ κρίσεις ! ^ '. co 'U! 

4 ἐπιόντος V | 12 ἄνδρας ἑαυτῶν V; fort. ἄνδρας αὐτῶν || 
16 διόλου E || 22 ἀντὶ τοῦ Rb || 923 ὥρα γε legeram in U, sicut 

26 τοῦ νέων, 28. 29 ἀποκρατὲς, 30 xcwóH, 

10 

20 

τῷ e 

30 
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— ] ὅτι ὃ Σωκράτης δύσμορφος ἦν τοσοῦτον, ὥστε τὸ κατ᾽ 
ἐκεῖνο καιροῦ μὴ εἶναί τινα τοιοῦτον. c- C 

Φιλαινίς) ταύτην τὴν Φιλαινίδα φησίν, ἣν Φιλοκράτης ὃ 28 

᾿4ϑηναῖος κωμῳδιοποιὸς ἐξεπόμπευσεν ὡς ἑἕταιρίστριαν καὶ 
5 τριβάδα. -- RVU 
εἴξαντες ἢ] νικηϑέντες. -— ER 91 
ἵνα μὴ τελέως ἄσπερμον xvÀ.] ὦ μιαρολόγε. εἰ χωρὶς 99 
γυναικῶν ἄσπερμος 0 βίος, τό γε λοιπὸν ἐφ᾽ ὑμῖν ἀϑετοῦσι 
τὸ ϑῆλυ λύσις ἔσται τοῦ κόσμου" τί γὰρ ἔτι κόσμος τῆς 

0 ἀνϑρωπίνης χηρεύων φορᾶς: c- E 

ἃ γὰρ ἐκ λογισμοῦ κτλ.] σημείωσαι. c T 36 
βεβαιοτάτους" ἐρώτων — τοὺς ἄρρενας] εἰ πάντα 

πρός τι τέλος ἡ φύσις ἀφωρίσατο, ὁδὸν δὲ τὴν ἡδονὴν 

ἐπενόησε στρὸς τὸ τέλος, εἰπέ μοι. κατάρατε, τί πλέον ἣἧδο- 
:5 vije ἡ ἀρρενοφϑορία ἐπαγγέλλεται, ὡς ἣ τῶν γυναικῶν 

μῖξις παιδοποιίαν, 7, τῶν βρωμάτων ποικιλία τὴν σωματι- 

xiv σύστασιν, 1 τῶν ἱματίων τὴν ἀπὸ τῆς ϑάλψεως τῷ 

foo συντήρησιν καὶ ἐπὶ πάντων ὡσαύτως; ἀλλ᾽ οὐδὲν 

ἔχεις τοιοῦτον ἀπὸ τῆς μιαρᾶς δεῖξαι χρήσεως ταύτης ὅ 

0 Gor καὶ πρὸς μεγάλην ἀποτελευτᾷ βλασφημίαν. καὶ μάτην 
εἶναι τὴν φύσιν καὶ πολὺ πρότερον. ἀλλ᾽ ἐπὶ κεφαλήν 
σοι τὸ δύσφημον, ἄλογον εἰσάγειν τὸν τάξαντα τὴν φύσιν 
ϑεόν. — VERU 

εἴ y οὖν — περιεστᾶσιν ποικίλοις] ὡραῖον πάνυ 89 

55 ὅλον. c Γ 
/ - , , kf , 

προπεπτωκότων μαξῶν xvÀ.] τί φῇς: ὦ “ουκιανὲ: ποι- 41 

οὔσιν ὡς ἀληϑῶς τοῦτο; ποιοῦσι τῷ ὄντι ἐπεὶ πῶς αἵ 

γεγηρακυῖαι καὶ τῶν αἰγῶν πλέον κεχαλασμένους τοὺς 

μαστοὺς ἔχουσαι οὕτω τὰ οὔϑατα ἐλάχιστα δίκην καρείνων 

1 non prorsus certum, rectene huc rettulerim, nam lem- 
mate earet C (margo decisus E) || 2 ἐκείνου C || 8 τὴν om. 
RU | φιλινίδα, om. φησίν, V | fort. Φερεκράτης | 4 xouoóo- 
ποιὸς ἢ || 17 τῶ ex τοῦ R rec.; rov EV || 18 £o, ων in ras., E; 
ξώου V | ἀλλ᾽ — 21 πρότερον om. V | 29 fort. καρινῶν 
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ἔφερον; πείϑομαί cot, ἄνθρωπε. πειϑοῦς μεστὰ δήματα λέ- 
γοντι, καὶ δὴ συνεξύφαινε τὴν λοιπὴν αὐτῶν ἀκρασίαν. c b 

- [ ὡραῖον. «ΟΓ 
λίϑους ᾿Ερυϑραίους κτλ.] ὡραῖον. c E 

42 Κωλιάδας" — Γενετυλλίδας] ἐπίϑετα ταῦτα ᾿Δἀφροδίτης. 5 

οἷς εἰκὸς τοὺς ϑεατὰς διασύρειν τὰς χλιδώσας τῶν γυναικῶν. 

Φρυγίαν δὲ δαίμονα τὴν Ῥέαν λέγει" ᾧτινι καὶ τούτῳ 

διασύρουσιν. ἔοικέ μοι. τὰς ἀωρολείους τῶν γυναικῶν. 

ἐπεὶ κἀκείνη τοιαύτη τῷ ᾿Δττιδι ἐνυμφεύετο. ποιμένα 
δὲ τὸν Πάριν. ὃς ἀπὸ Φρυγίας κωμάσας εἰς “ακεδαίμονα 10 

εἷλεν “Βλένην τὴν Μενελάου. c VERU 

44 ὕδατι λιτῷ καὶ χιτωνίσκον] margine deciso scholion 
periit (cf. Η!). ὦ E 

χιτωνίσκον "] τὴν ἱερὰν χλαμύδα. c- R a 

91 εἰ ταῖς ᾿ἀϑήναις" ἡ Κόρινϑος εἴξει} ἢ ὅτι Κορίνϑιος 
μὲν Χαρικλῆς, ᾿4ϑηναῖος δὲ Καλλικρατίδας, ᾧ τὴν νικῶσαν 

ὁ διαιτητὴς οὗτος ἔνειμεν. ἢ ὡς τῆς Κορίνϑου μὲν ἀνα- 

κειμένης ᾿Δφροδίτῃ -- διὸ καὶ πολλὴ ἐν Κορίνϑῳ ἡ γυ- 
ναικξία μῖξις —, "AOmvaíov δὲ παιδεραστίᾳ κομώντων, ἤτοι 

τῇ κατὰ φιλοσοφίαν καὶ σώφρονι ἢ τῇ τῷ ὄντι μιαρᾷ καὶ 
διαβεβλημένῃ. c ERVU 

54 ἐμοὶ μὲν οὕτω παιδεραστεῖν γένοιτο xvÀ.] μόγις ποτέ. 
μιαρὲ καὶ ἐπάρατε, τὸ σαυτοῦ ἐξεῖπας. ἐξώλης καὶ προ- 

- 5 

0 τὸ 

ὥώλης γένοιο. «ο ER 

50. Ὑπὲρ τῶν εἰκόνων. 95 

Κάλλους γυναικὸς ἀπαραμίλλου πλάσιν 

πρὸς τοὺς ϑεαινῶν ἀντισυγκρίνας τύπους 

4 διάστερος (c. 41) in mg. repetitum E || 5 cf. sch. Pseu- 
dolog. 11 | 7 τοῦτο R | 9 τοιαύτη post ἄττιδι V || 15. 16 χαρικλῆ- 
μὲν κορίνϑιος V | 17 ὡς ERU; ὁ V|| 19 ἀϑηνῶν codd. | μῖξις 
G9. δὲ om. R | ἡ post δὲ add. V || 26sq. versus in margine 
deeurtato bis scripti, et ad tit. et ad c. 2 καίτοι πολλοὺς κτλ.: 
lacunae invicem supplentur 
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ἤκουσε κακῶς ὡς ἀπῳδὸν συγκρίνας. 

ἀντιλέγει πρὸς ταῦτα κομψοῖς τοῖς λόγοις 

δεικνὺς συνῳδοὺς τηλικαύτας συγκχρίσεις. co Q 

Ὁ λόγος οὗτος ἀντιγραφὴ τοῦ εἰς Πάνϑειαν τὴν Σμυρναίαν, 

s γυναῖκα δὲ Οὐήρου τοῦ χρηστοῦ καίσαρος. ἐπαίνου ἐστίν. 

ὃν καὶ Εἰκόνες ἐπέγραψεν, ἧς καὶ Μᾶρκος 0 καῖσαρ iv τοῖς 

εἰς ἑαυτὸν ᾿Ηϑικοῖς [8, 81] αὑτοῦ μέμνηται. c ERVQU 

τά τε ἄλλα κτλ.] σημείωσαι. c V 
παρόντων τινὰ προσκύψαντα κτλ.] ἀστεῖον. c EV 

10 παραπλήσιον δὲ κτλ.] ἀστεῖον. c E 
—  σημείωσαι. c V 
x«l οὐδὲ ὅσας ὀλίγας: εἴληπται uiv ἀπὸ τῆς ᾿Δττικῆς 
συντάξεως τῆς ἱπλεῖστον 0cov, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ ἀντίστρο- 

gov τῆς συνθέσεως" τὸ γὰρ ἀναφορικὸν προὔταξε καὶ κατὰ 

15. τὸ ἀντικείμενον τῷ ποσῷ᾽ τὸ μὲν γὰρ πλεῖστον ὅσον ἐστί, 
τὸ δὲ ὅσας ὀλίγας. -«ο ERVQU 

πλοκάμους] σημείωσαι, ὅτι βόστρυχοι μὲν ἐπὶ ἀνδρῶν. 

πλόκαμοι δὲ ἐπὶ γυναικῶν εὐσήμως ἂν ῥδηϑεῖεν. «Ὁ 
VERCQ 

ὁ παραϑεωρεῖν"] ἀντὶ τοῦ παραβάλλειν, συγκρίνειν. c» 
VERQ9 

καὶ γὰρ ἂν καὶ τόδε κτλ.] σημείωσαι. ἱστορία. co V 
Κασσιέπειαν"] τὴν Κηφέως λέγει γαμετήν. co REVO 
᾿Αλεξάνδρου ἢ] σημείωσαι τὸ ἀκόμπαστον καὶ συνετὸν καὶ 
ἐχέφρον "Ais&ávógov. -«. VEU 

μηδὲ ὑπὲρ τὸν πόδα ἔσται τὸ ὑπόδημα: παροιμία ἐπὶ 
τῶν ὑπερτείνειν ἀξιούντων τὰ xaO ἑαυτοὺς πράγματα. ὃ 

ποιεῖν φιλοῦσιν of αὐχηματίαι. c ΟΕ φ 

κἀκεῖνο δὲ εἰπεῖν κτλ.] σημείωσαι. χρήσιμον. c V 
τῶν σωμάτων ἕστάναι κτλ.] σημείωσαι. c E 

25 

80 

6 εἰκόνας ex ες cr. m2, R ἐπέγραψαν R | ἧς---ἴ μέμνη- 
ται om. V | 17 σημείωσαι om. Og | ὅτε om. R | 18 εὐσήμως ἂν 
à. om. E || 20 cf. sch. Phal. 18 (A). Herod. 8 | 23 cf. sch. Dial. 
mar. XIV 1 

10 

11 
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18 ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις κτλ.] ὡραῖον. c E 
14 ἐκ τοῦ τέως φειδομένου κτλ.] σημείωσαι. co V 

ἐπεὶ καὶ Φειδίαν κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον σφόδρα. c» V 

15 ῥᾷστον δὲ κτλ.] σημείωσαι. c V 
11 ἐπαινέσαντος τὸ μέτριον πκτλ.] ὡραῖον. c LV 5 

ὑπερεπαινεῖσϑαι ἀποφαίνεις κτλ.) σημείωσαι. oootov.coV 

18 περὶ αὐτῶν δὴ τούτων ἐρῶ] ἀπολογήσεταί τις καί. ὅτι 
οὐ πρὸς τὰς ϑεὰς αὐτὰς ἀλλὰ πρὸς τὰς αὐτῶν εἰκόνας 

σύγκρισις τῶν πρωτοτύπων ἐκχπιπτούσας πάντως γε καὶ 

ἄλλως μὲν ἀλλὰ καὶ Gg τὰ ἄψυχα τῶν ἐμψύχων καὶ τὰ 10 
ἐν χρώμασι τῶν ἀληϑινῶν. c- Q 

19 λέοντι ἐοικέναι κτλ.] σημείωσαι. c V 

90 ὀξυηκοώτερον"] σημείωσαι, ὅτι Μελάμπους ὀξυήκοος. c» 
VR. Addit R: “υγκεὺς δὲ ὀξυδερκέστερος. co 

καὶ τὸν Φινέα κτλ.] σημείωσαι. co V 15 
συβώτου καλύβης xvÀ.] σημείωσαι. co V 

28 οὐ ϑεαῖς — δημιουργήμασι λίϑου xrÀ] ᾧμην λαϑεῖν 
σε τοῦτο τὸν λογογράφον. co φ 

94 ὃ μαστίξαι τολμήσας --- ὀβελῶν] Ὁμηρομάστιξ Ζηνόδο- 
τος ἐπεκλήϑη ὀβελίσας καὶ ἀϑετήσας πολλὰ τῶν Ὁμήρου 30 
ἐπῶν. c Καὶ 

οὐδ᾽ ὃ τὰ νόϑα κτλ.] σημείωσαι. c V 
95 τὰς εἰκόνας ἐς τὸ κτλ.] σημείωσαι. c V 
96 τὰς ὁμοιώσεις ἀνεύϑυνον κτλ.] σημείωσαι. co V 

οἵ εἴ τις ϑεῷ κτλ.] σημείωσαι. co V 25 
98 εἰ μή τινα νομίξης xvÀ.] σημείωσαι. c V 

01. Ψευδολογιστὴς ἢ Περὶ τῆς ἀποφράσος. 

9 μετ᾽ αὐτοῦ κἂν ἕν κτλ.] σημείωσαι. c V 
8 βελτίων γένοιο κτλ.] σημείωσαι. c^ V 

9 σύγκριδ q | 18 σημείωσαι om. V | ὁ post ὅτι V || 14 ὀξυ- 
δερκέστατος sch. Dial. mort. IX 1 cet. 
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οὕτω πάλαι κτλ.] ὡραῖον. «α V 
Πυϑαγόρας κωλυόμενος κτλ.] σημείωσαι. c- V 

ἐντρέψας ἐς μέλος κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. co V 
ἄρα τῶν" ἐσθιομένων ἢ πινομένων] margine decur- 8 
tato scholion periit «ὦ E 

ἀσξονυίας τῆς σῆς — e. 11 Γενετυλλίδων] σημείωσαι. 10 

ὡραῖα καὶ ξένα. «ΟΥ̓ 

Πανδήμου καὶ Γενετυλλίδων" xA] εἰς ἀφροδίσια σκῶ- 11 

ψαι βουλόμενος τὸν κακοδαίμονα τουτονὶ τοῖς τοιούτοις 

ὀνόμασιν αὐτὸν ὁρκῶσαι διέγνωκεν, ἃ προδήλως τῆς αἱ- 
σχρᾶς ᾿Αφροδίτης ἐστὶν ἐπίϑετα. -- VERQUA 

ϑᾶττον ἂν ᾿Ερεχϑέα κτλ.] σημείωσαι. c V 
ὃ δὲ λυπάην κτλ.] σημείωσαι. c V 16 

βάκηλον] βάκηλος λέγεται ὃ μέγας μὲν ἀνόητος δὲ καὶ 17 

Q 

γυναικώδης. λέγεται δὲ καὶ ὃ ἀποτετμημένος τὸ αἰδοῖον. 
εἴρηται δὲ οἷονεὶ βίᾳ κόλος τις Qv, ὁ βίᾳ καὶ μανίᾳ κόλος 
γεγονώς, τουτέστι xoAofóg. c- Δ 

ἄχρι δή σε κτλ.] σημείωσαι. c V 18 
ὡς τὸν τοῦ Σινωπέως κτλ.] σημείωσαι. c V 19 
ἐχρῆν δευτέραν xvÀ.] ὡραῖον. «α V 21 
εἷς μόνος ἂν xrA.] σημείωσαι. c2 V 

ἔχιδναν φιλῆσαι κτλ.] ὡραῖον. c ΓΕ 23 

—  σημείωσαι. ὡραϊον. c V 
κακὸν κακῶς Gt κτλ.] ὡραῖον. c E 94 
ἰαλέμων] ἰάλεμος᾽ ϑρῆνος. c-— R 

εὐρῶτος: τοῦ σκώληκος. c R 
τί φαίης ἂν κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. c» V 25 
ὡς ὥφελε κἀμέ τις κτλ.] ὡραῖον. c» V 

10 αὐτὸν ὀνόμασιν V | αἰσχρᾶς om. R || 11 εἰσὶν V | cf. 
sch. Amor. 42 || 16 βιάκολος Etym. | 25 Vat. 942: ὅτι εἶδος 
ϑρήνου ἐστὶν ὁ ἰάλεμος. ἔστι δὲ καὶ υἱὸς καλλιόπης. ἔνιοι δὲ 
τὸν κακοδαίμονά φασι. καὶ ἰαλεμώδη τὰ ψυχρὰ καὶ οὐδενὸς 
λόγου ἄξια. cf. Phot, Hes., ϑυϊᾶ., Etym. || 26 τοῦ σκώληκος 
ex ὁ σκώληξ cr. m9 R 

ScHoLIA IN LuciANUM ed. Rabe. 14 
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97 ὥστε τό γε ἐπ᾽ ἐμοὶ κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. co V 
κισσύβιον: τὸ ἀγροικικὸν ποτήριον. ἴσως ἔκ τοῦ κισσοῦ. 

ἐξ οὗ κατεσκεύαζον τὰ ποτήρια τὰ νῦν ἰδιωτικῶς χαλίντξια 

καλούμενα, κοινοτέρως δὲ καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ξυομένων 
, L4 , , ' ji , , Boca j 

ποτηρίων ἡ λέξις τίϑεται παρὰ TO κεχύσϑαι εἰς αὐτὸ τὸν 5 

οἶνον, οἷον χύσω χυσίβιον καὶ κισσύβιον. Ἡσίοδος “ὀλίγῳ 
δὲ ἥδεται κισσυβίῳ΄. «ο A 

βινητιῶν"] συνουσιάξζων. c- Δ 

29 ϑάτερον" τῶν πενήτων] κακῶς γὰρ τὸ ϑάτερον εἶπεν. 

ἐπεὶ μηδὲ ἡ εὐθεῖα ϑάτερος ἀλλ᾽ ἅτερος᾽ ἀπὸ γὰρ τοῦ ὃ τὸ 
er κ᾿ er , . δ e , ^. ἕτερος συναλειφϑὲν ἅτερος λέγεται καὶ Gregov ἡ αἰτιατική 

M * rr - ? , ? L4 a M - ἀεὶ γὰρ αὕτη τῇ εὐθείᾳ ἀκολουϑεῖ. τὸ δὲ τριῶν μη- 
-" - E , 

voiv προδήλως βάρβαρον. δυικὸν τῷ τριῶν ἐπαγόμενον. 

ὡσαύτως δύσφημον καὶ r0 ἀνηνεμία᾽ τίς γὰρ χρεία τοῦ 
στερητικοῦ μηδὲν πλέον τοῦ νη δηλοῦντος; τὸ δέ τοι ἐκ- 15 

, M ? , 2 M , M pr e e" 

χύνειν καὶ ἀδιόρϑωτον, ἐπεὶ χέω μὲν ἐπίσταται T ἕλλη- 

νίξουσα χρῆσις. χύνω δὲ οὐδέπω ἐγκέκριται τῇ “Ἑλλάδι 
, rr ? M ji , " ? ^ 5, γλώσσῃ, ὥσπερ οὐδὲ τὸ πέταμαι᾽ οὐ γὰρ ἔστι πέτημι 

Ej ' , , LANE I e , » ^ , 
ἀλλὰ πέτω. βαρύτονον., ἀφ᾽ ov πέτομαι ἴσως ἂν λεχϑείη. 

οὗ καὶ ἡ μετοχὴ πετόμενος, ὡς Πλάτων Εὐϑύφρονι [4A] 30 
ἔν , , , 4 2? , ' 3 E τί δαί; πετόμενόν τινα διώκεις: πέταμαι δὲ οὐδαμῶς. 
? 5 22: ΟὟ, er e ? M a ἘΝ € M 3 ^ “- ἀλλ᾽ εἰ ἄρα ἵπταμαι ὡς ἀπὸ τοῦ ἵπτημι. ὡς καὶ ἀπὸ τοῦ 
ἵστημι λεχϑείη ἂν ἵσταμαι. c VERQUA et (a lin. 18) Ὁ 

30 Τισίου τούτου λέγει τοῦ Κόρακος τοῦ Σικελοῦ μαϑητοῦ" 

τάχα γάρ τι τοιοῦτο καὶ αὐτὸς κατασοφισάμενός τινα πρὲσ- 35 

βύτην εἰργάσατο. —- VERQA 
89 παϊπάλ : ὃ πανοῦ ἄνϑρωπος, κυρίως ὃ ὡσπερεὶ ἡμα: ὃ πανοῦργος ἄνθρωπος, κυρίως 9 

ἄλευρον τοῖς κακοῖς συναληλεσμένος καὶ συντετριμμένος. 

2 ἀπὸ pro ἐκ Etym. | 8 τὰ — 4 καλούμενα om. Etym. | 3 χα- 
λίντξια scripsi; χαλέντνα A || 4 ξυλίνων Etym. | 6 οἷον χύω χύσω 
Etym. || 6. 7 fr. Callimachi est teste Athenaeo XI 477 C (ἥδετο) | 
18 δυικῶς τὸ Δ΄! 16.17 ἑλληνικὴ V | l7 χύνω — 23 ἴσταμαι om. 
R|17 οὐδέποτε A || 18 C inc.: ὅτε οὐκ ἔστιν πέτημι || 20 οὕτως 
pro οὗ C | ὡς καὶ πλάτων CV | 21 τί δαί om. C | 22 ἀλλ᾽ ἢ 
codd. | 28 συναληλιμμένος C 
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νῦν δὲ οὐ τοῦτο βούλεται τῷ γλωσσαλγεῖν τούτῳ δηλοῦν, 
ἀλλὰ τὸν ὑπὸ τῆς ἀνενδότου μισητίας ὥσπερ ἄλευρον δια- 

, , M er LA er , τεϑρυμμένον. κίναιδος δὲ ὅ τε ποιῶν ὅ τε πάσχων, 
παρὰ τὸ τὴν αἰδὼ κινεῖν. c ERCVQUA 

5 52. Θεῶν ἐκκλησία. 

τονϑορύξετε: ἀντὶ τοῦ ὑπ᾽ ὀδόντα γογγύξετε. «- CVU. 

Addunt VU: τονϑορύξειν γὰρ τὸ γογγύζειν. co 
1 τ 2 - ' ' , ' 1 »" « ? ' τὸ οἷς ἐφεῖται διὰ τὰς ϑηλείας καὶ τὸν ᾿Ερωτα᾽ οὐ γὰρ 

ἐξῆν ϑηλείας δημηγορεῖν. «-α φῦ 
, ΕἼ , ς - I AT 2, tà λέ 10 μέτραν ] μίτρα ὃ γυναικεῖος τῆς κεφαλῆς ἀνάδεσμος. λέγε- 
ται δὲ μίτρα καὶ προγαστρίδιός τις ὕπλισις ἁλυσιδωτή, τῶν 
πρὸ τοῦ ἤτρου φυλακή τις καὶ ἀσφάλεια. c ΟΥ̓ΦΌ 

ὁ δὲ φαλακρός] τὸν Σειληνὸν λέγει. co V 
Ἰκαρίου] ó Ἰκάριος οὗτος ᾿4ϑηναῖος ἐγεγόνει γεωργός. 

15 τούτῳ φασὶ τὸν Διόνυσον δοῦναι τὸ κλῆμα πρώτῳ, ἀφ᾽ 
, , e ΄ LA 9 ,ὔ ' ec ,, e 

v Ικαρία ἡ πρώτη ἄμπελος ὠνομάσϑη καὶ ἢ χώρα ἢ 

ἐνέγκασα τὸ φυτόν. οὗτος ὃ ᾿Ικάριος ἔδωκε ποιμέσι τοῦ 
καρποῦ πιεῖν ᾿Αττικοῖς. οὗ πιόντας νομίσαντας τοὺς λοι- 

, er , ^ - - dg 1 1 , πούς. ὅτι τεϑνήκοιεν of βαϑεῖ τῷ ὕπνῳ διὰ τὴν olvomo- 
50 σίαν κχατασχεϑέντες. ἀποκτεῖναι τὸν ᾿Ικάριον νομίσαντας 

ϑανάσιμον Lo moi δεδωκέναι οὐ μόνον τοῖς καϑεύδουσιν 

ἀλλὰ δὴ καὶ τοῖς dio Haee xci τῇ μέϑη βακχεύουσι 
μανίας ἐμπονητικόν. οὕτω μὲν οὖν τὸν Ἱκάριον ἀποϑα- 
νεῖν. ἐπεὶ δὲ κατέστησαν ἀπὸ τῆς μέϑης. τὸν Διόνυσον 

565 χύλον αὐτοῖς ἐμβαλεῖν τοιόνδε᾽ ἐλϑὼν γὰρ πρὸς αὐτοὺς ἐν 

1 τούτω βούλ. E | τῷ-- δηλοῦν om. C | γλωσσαλγεῖν ἋΣ γλωσ- 
σαλγεῖ ERV | 2 ὑπὲρ Ο [ 6 ἀντὶ τοῦ om. C | ὀδόντος U; ὀδύνας 
edit. (ὑπόπτως λαλεῖ κτλ. Phot.) || 7 τονϑορίξειν (sed 6 in textu) 
--γογγίξειν V || 9 ἐξὸν V | yt ϑηλείαις ! 14 cf. sch. Dial. deor. 

2. Dial. mer. VII 4 | C a ὅτι ὁ ἴκαρος &9. ἦν γεωργ. || 
15 δοῦν. τ. διόν. R. || 16 ἡ Ded ἡ € || 17 éveyxo?co V | 21 ϑα- 
νάσιμον om. R, at cf. etiam sihi Hom. X 29 | 22 δὴ om. ὑφ | 
23 οὖν om. C Ϊ 24 τῆς om. C || 25 τοιοῦτον C 

14* 
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, c , M δ 3 A Ά ς M ,- . σχήματι ὡραίου παιδὸς ἐξέμηνεν αὐτοὺς πρὸς ὁρμὴν μίξεως 
' Y , 2 X € 2 ?.€ j 2 

καὶ δὴ ἐπιβουλεύειν αὐτὸν διαφϑεῖραι. ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἀφα- 
M ? οἱ 2 , ^ M rr M ? , e , ji 

νὴς εὐθὺς ἐγεγόνει, οὗ δὲ ἅτε δὴ ἐκείνου ὑποσχομένου τὸ 

καϑ' δρμὴν αὐτοῖς ἐᾶν ἐκτελέσαι ὡρμήκεσαν ἄχρι κινήσεως 
καὶ δὴ μεμενήκεσαν οὕτως ἀεὶ ἐκ τῆς ὀργῆς Διονύσου 5 
? / M c x » 2 * 2. ΄ ἀκατάπαυστον τὴν ὁρμὴν ἔχοντες. ἐφ᾽ oig ἐξιλασάμενοι 
τὸν ϑεὸν τοιαῦτα κατὰ χρησμὸν πεποιηκότες πήλινα σχή- 

ματα καὶ &v9' ἑαυτῶν ἀναϑέντες ἐπαύσαντο τῆς μανίας. c β 
[RCVQU 

6 οὔτε "Ayoiv. Αἰγιεῦσιν: Abyvov καὶ “Ἑλίκη καὶ Βούρα 10 
καὶ Ῥύπαι καὶ Πάτραι πόλεις εἰσὶ Πελοποννήσου, Πᾶάτραι 
μὲν μικρὸν πρὸ τοῦ Κρισαίου κόλπου καταντικρὺ τῶν 'Eyi- 

, , e ji M n7 δ Α Mi 

νάδων νήσων ὡς πρὸς τὴν éco, αἵ δὲ λοιπαὶ παραϑα- 

λάσσιοι τῆς ἐπὶ Κόρινθον φερούσης. Ἑλίκης δὲ καὶ τὰ 
? , 2r , - ' } , , ^ rr M E ς ἐρείπια ἔστιν ἰδεῖν παρὰ τὸν αἰγιαλόν αὕτη δὲ πᾶσα ἡἣ 15 

πόλις ὑποβρύχιός ἐστι τῇ ϑαλάσσῃ σεισμῷ πάλαι τοῦτο 
παϑοῦσα. c VoU 

7 ἐλλόβιον τὸ ἐνώτιον παρὰ τὸ ἐνείρεσθαι τοῖς τῶν ὥτων 
λοβοῖς. c— VU 

9 Σαβάξιος — Μίϑρης]) ὅτι ὁ Μίϑρας ὃ αὐτός ἐστι παρὰ 2o 

Πέρσαις τῷ Ἡλίῳ. καὶ ὅτι ἄλλος Διόνυσος ὁ ἐκ Σεμέλης 
M P (4 , , , 2 , - 

καὶ ἄλλος ὃ Σαβάξιος λεγόμενος πρότερος ἐκείνου τοῖς 

χρόνοις ἐκ Διὸς καὶ Περσεφόνης" οὗ καὶ τὴν γένεσιν καὶ 
τὰς ϑυσίας καὶ τὰς τιμὰς νυκτερινὰς καὶ κρυφίους εἰσά- 

L4 v Ἂν αν A , , A , yovoi. λέγουσι δὲ αὐτὸν καὶ τερατίαν γενέσϑαι καὶ εἰς 25 
δράκοντα μεταμορφωϑῆναι καὶ τῇ ἰδίᾳ ϑυγατρὶ μιγῆναι. -ο 

Vat. 942 

19 μητραλῴου υἱὸς Gv] ᾿Δλκμαίωνος γὰρ ἣν υἱὸς τοῦ "Au- 

2 αὐτοὺς C | 2. 8 £09. ἀφ. CV || 1. 8 Ὁ expl.: ϑεὸν ποιῆσαι 
πηλίνους φαλοὺς καὶ αἰδοῖα, ἃ καὶ ἀνέϑεσαν αὐτὰ καὶ τῆς μα- 
νίας ἐπαύσαντο | 18 cf. sch. Gall. 29. Lexiph. 9 | 20 scholion 
lemmate caret; huc rettuli, quia in cod. Vat. 942 insequitur 
scholion ὅτε ἀλκχμαίων ὃ υἱὸς ἀμαράου τὴν ἑαυτοῦ ἀπεκτονὼς 
μητέρα xvÀ., cf. lin. 28 | cf. sch. Iov. trag. 8 | 28 C inc.: ὅτι ὁ 
ἀλκμαίων τὴν ἑαυτοῦ μητέρα ἀπ. ÉmÀ. x. πᾶσαν γῆν 



52— 54. Schol.in Luc. Deor. conc. 12, Tyrannic.4—18, Abdic.1. 213 

, e , , M , ? ' γ᾿ - 

φιαράου. ὃς “Αλκμαίων τὴν μητέρα ἀπεκτονὼς ἑπλανᾶτο 

κατὰ πάσης γῆς μηδενὸς αὐτὸν διὰ τὸ ἄγος τῆς μητρὸς 
καταδεχομένου. χρήσαντος δὲ αὐτῷ ᾿“πόλλωνος ξητεῖν γῆν 

εἰς κατοίκησιν. ἥτις οὔπω ἦν τῆς μητρὸς ὑπ᾽ αὐτοῦ κτεινο- 

5 μένης, σκέψασθαι μὴ ἂν ἀλλαχοῦ εὑρεϑῆναι ἢ πρὸς ταῖς 
ἐχβολαῖς τοῦ ᾿Δχελῴου᾽ ϑολερῶς γὰρ οὗτος ἀεὶ Qécov καὶ $ : Xe^0 ρῶς γὰρ $ 9 

M ^ , , M 

πρὸς ταῖς ᾿Εχινάσι νήσοις εἰς ϑάλασσαν ἐκδιδοὺς ὑπω- 

πτεύϑη αὐτῷ πρόσχωσιν οὗτος ἐν τοσούτῳ ἐργάσασϑαι καὶ 

γῆν ἀναδεῖξαι. ἥτις ἱκανὴ σῶμα ἀνθρώπου ὑποδέξασϑαι 

10 μὴ πρότερον οὖσα τοῦ τῆς μητρὸς φόνου" καὶ δὴ πορευ- 
ϑῆναι καὶ κατοικῆσαι τὴν Κατοινιάδα γῆν καὶ ἐξ ἑνὸς 
τῶν υἱῶν ᾿Δκαρνᾶνος ᾿Δκαρνανίαν τὸν τόπον ὀνομάσαι. c 

σνγφυ 

53. Τυραννοκχτόνος. 

ἐς ὑπερβολήν] ὑπερβαλλόντως. c ὃ 4 
τὸ ἐκεῖνος ἦν ὃ κτλ.] ὡραῖον. c» V 5 

ἀλλὰ πάντα εἰρήνης μεστὰ κτλ.] ὡραῖον. c Γ 10 
τὸ δ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ γεγενημένον κτλ.] ὡραῖον. c Γ 13 
νῦν δὲ καὶ τὸν πεφονευμένον κτλ.] ὡραῖον. c- V 16 
ἐπιβιῶναι] ἐπεβίω τῷ δεῖνι. δοτικῇ. ἤγουν μετὰ τὸ ἀπο- 18 

so ϑανεῖν τὸν δεῖνα ἔζησεν ὃ δεῖνα τόσους χρόνους. c— SK 

ῦ4. ᾿Αποκηρυττόμενος. 

Μελέτη μεταληπτική, λέγοντος τοῦ φεύγοντος “ἔξεστί μοι 

ποιῆσαι τόδε᾽. c— K 
s5 τέχνη δύναται κτλ.] σημείωσαι. c T 1 

τοῦ ϑεραπεύσαντος κτλ.] ὡραῖον. «α V 

5 δὲ post σκέψασϑαι ins. q | εὗρ. ἀλλ. Ο || 6 ϑολερὸς V || 
7 πρὸς om. V || 10 καὶ δὴ — 19 ὀνομάσαι om. Vat. 942; pro 
lis praebet: x&v τούτωι οἰκῆσαι καὶ λαβεῖν μίαν τῶν ἀκαρνάνου 
ϑυγατέρων καὶ ἐξ αὐτῆς τὸν τόπον ἀκαρνανίαν καλέσαι. γεννῆ- 
σαι τὲ καὶ υἱὸν ἀμφίλοχον καλούμενον" οὗ μαντεῖον ἐν σικελία 

ἐστίν | 12 àvók C 
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ὃ τῶν ἐμῶν — καὶ τὸ φαίνεσϑαι) ὡραῖον ὅλον. c Γ 
ἀρχὴν ταῦτα κτλ.] ὡραῖον. «α V 
ἀκροβολισμόν "] ἐρεϑισμόν. καὶ ἀκροβόλοι of τοξόται. ^ Δ 

4 φιλοκρινούντων"] διακρινόντων, δοκιμαξζόντων περιέρ- 
yog. c» Δ 

τοῖς κεκρατημένοις κτλ.] ὡραῖον. «ο [VU 

5 ἀλλ᾽ εὐϑύς τινος xvÀ.] ὡραῖον. c V 
ὁ παράλογον λέγουσιν ἀρσενικῶς of v ἄλλοι καὶ μάλιστα 

Θουκυδίδης, τὸ παράδοξον καὶ ὃ οὐκ ἄν τις προσδοκήσῃ. 
οἷον [1, 8] “τοῦ πολέμου τὸν παράλογον καὶ [cf. 2,85] 
“ὅτι ἐγένετο πολὺς παράλογος᾽. παραλόγως δὲ τὸ ἀνέλ- 
πιστον λέγει καὶ παρὰ προσδοκίαν. co Δ 

ἐπιπόλαιον] τὸ πρὸς ὀλίγον φαινόμενον. -«ο Δ 
ὑποικουροῦν λεληϑός τι μῖσος. ἀντὶ τοῦ ὑποτρεφόμενον 

καὶ ἐνδομυχοῦν. c Δ 
8 ἀδίκαστον "] ἀνέριστον, δίκαιον, ἀδωροδόκητον. c» Δ 
ἐρήμης] ἐρήμη δίκη, ὅταν μὴ ἀπαντήσας ὃ διωκόμενος ἐπὶ 
τὴν κρίσιν καταδιαιτηϑῇ. c Δ 

16 ἀκμή ὀξύτης, αὐτὴ ἡ ῥοπὴ τῆς τοῦ πράγματος ἐπιτάσεως 
καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ νεύτης. ἀχμὴ δὲ καιροῦ ἡ εὐτυχία. 
οὕτω καὶ ᾿Ισοκράτης [2, 88] 'vó μὲν τῆς τοῦ καιροῦ τυγ- 
χάνειν ἀκμῆς΄. λαμβάνεται δὲ καὶ ἀντὶ τοῦ ἔτι. co Δ 

17 ἰσχναίνοντα ἢ] κωλύοντα, κατέχοντα᾽ ἀπὸ ἴσχω., τὸ κρα- 
τῶ. «οΔ 

διέσφηλε"} σφαλῆναι πεποίηκεν. c— Δ 
90 ἀπόχρη] ἀντὶ τοῦ ἐξαρκεῖ φησιν Ἡρόδοτος [1,66]. —— Δ 
91 κώμους] κῶμος ἡ μέϑη καὶ ἡ ἀπὸ μέϑης ἀσέλγεια, ὠδαί, 

νὴ , * , , M M e rr M 

ὀρχήσεις μετὰ μέϑης. λέγεται κῶμα καὶ ὁ ὕπνος καὶ xo- 

9 προσδοκήσειεν Phot., Suid. | 11 ὁ post πολὺς add. Phot., 
'Suid.; tum Phot.: παράλογος τὸ ἀνέλπ. τὸ π. προσὸ. | 13 φερό- 
μενον A; cr. ex Suida [14 Phot.: ὑποικουροῦν λεληϑός τι 
μῖσος" ὑποικουροῦν ἀντὶ xvÀ.  ὑποτρεφόμενον Phot.; στρεφό- 
μενον Δ; τρεφόμενον Suid.| 18 καταδιμιτηϑῆ A; cr. ex Phot. | 
21 καὶ om. Suid. | σωκράτης A; cr. ex Suida 

m 0 

18 

25 
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μάξω τὸ ὑβρίξω καὶ κωμαστὴς 0 τρυφῶν μετ᾽ φδῆς ἀσελγοῦς 
καὶ κώμυϑα δέσμη χόρτου καὶ κωμῳδίαι ὕβρεις, διασυρμοί, 
ἐμπαίγματα. c» Δ 

ἀμελῶ] ὀκνῶ, ἀναδύομαι, βραδύνω. — A 22 
5m90vouíav*] τιμὴν πλείονα. λέγεται προνομὴ καὶ ἡ διαρ- 93 

παγὴ τῶν σκύλων. λέγεται προνόμια καὶ τὰ προλήμ- 
ματα. c9 Δ 

πάμπολυ τοῦ μὴ κτλ.] σημείωσαι. c V 96 
ἐξαγώνιον"] ἔξω τοῦ ἀγῶνος. «ο Δ 

10 ἁλισκόμενα "] καταλαμβανόμενα. κρατούμενα ἢ νικώ- 91 
μενα. c A 

εὐηλίῳ x«l εὐηνέμῳ xA] ὡραῖον. «ο Γ 
εὐπαγῆ καὶ εὔτονα κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. c TF 28 
ὑποτυφόμενα"] καιόμενα. λέγεται καὶ τῦφος ἡ ἀλαζονεία 30 

is καὶ τυφομένης ἀντὶ τοῦ καπνιξομένης καὶ τυφὼν οὐχ ἡ 

φλὸξ ἡ ἐκ τοῦ ἀέρος ἀλλ᾽ ἡ ἐκ τῆς ἀναϑυμιάσεως συστροφὴ 
πρὸ τοῦ ἐκπυρωϑῆναι, ὡς Πλάτων ἐν Φαίδρῳ [230A]. - A 

e 
αὖϑις ἡ νόσος κτλ.] ὡραῖον. c F 32 

55. Περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς. 
3 , - 6 - 99) ἀκούω βοῶντος κτλ.] ὡραῖον. c Γ 

JE 3 er M ἊΝ - ' X 
ποιητήν] οὐχ ὅτι ποιητὴς ἦν Περεγρῖνος. διὰ τοῦτο 8 
ποιητὴν αὐτὸν νῦν καλεῖ, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τραγικόν τι πρᾶγμα 

[Ὁ 

διείργασται μεγάλης συμφορᾶς αἴτιον ἑαυτῷ καὶ οἷα οἵ 

τραγῳδιοποιοὶ γράφουσι, διὰ τοῦτο καὶ διασκευῆς ἐμνη- 

25 μόνευσε σκηνικοῦ πράγματος καὶ αὐτὸν ποιητὴν εἶπεν ὡς 
τοιαύτης τραγῳδίας εἰσαγωγέα. c- VR 

ἐτίλλετο" κτλ.] Φιλίππου τοῦ γελωτοποιοῦ γελωτοποιότερε. 6 
τί ταῦτα: cC— R 

ἐπυνθανόμην κτλ.] ὡραῖον. c Γ 
80 διέφυγε ῥαφανῖδι] τοὺς μοιχοὺς γὰρ τοιαύτην ἀποτίνειν 9 

ς 

22 νῦν αὐτὸν V | 80 ἀποτείνεσϑαι, om. ἔϑος, R; ἀποτεί- 
νειν C 
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2r, - € - , . , A] A] ny a A] 

ἔϑος τοῖς παλαιοῖς ποινὴν ἐπὰν γὰρ £&ÀO, μετὰ πολλὰς 

τὰς ἄλλας τελευτῶντες ῥαφανῖδα τῇ πυγῇ τοῦ μοιχοῦ πάνυ 

ἁδρὰν ἐνεῖρον. c ΕΟ 
11 τὴν ϑαυμαστὴν" σοφίαν τῶν Χριστιανῶν ἐξέμαϑε]) 

ϑαυμαστὴ μὲν ovv, ὦ μιαρέ, καὶ παντὸς ἐπέκεινα ϑαύμα- 
-) ' ' - ᾿ ' , , M , m 

τος. εἰ καὶ GOL τυφλῷ ὄντι καὶ ἀλαζόνι τὸ κάλλος αὐτῆς 

ἀνεπίσκεπτον καὶ ἀϑέατον. c ΓΥ͂ 
ϑαυμαστὴν" κτλ.] μιαρὲ καὶ ὀλέϑριε. sendet οὐ γάρ πῶς 

τοιοῦτο ἡμῖν ἔγνωσται περὶ τούτου᾽ " γὰρ ἂν οὐκ ἀπε- 
κρυψάμεϑα τοῦτο. πολλοὺς καὶ ἄλλους ἐσχηκότες τοιούτους 

καὶ οὐδέν τι αἰσχυνθέντες, εἰ πάλιν κυνὸς τρόπον ἐπὶ τὸ 
» ? M ? , Ld * " , οὖ ^ , , ἴδιον ἀπεῖδον ἀπέραμα of uiv καὶ πάντῃ πρὸς τὴν ἀρχαίαν 
3 ς r4 NN. 
ἀποκλλίναντες δεισιδαιμονίαν ὡς οἷα Πορφύριος ὃ Φοῖνιξ, 

^ ' 1 j ji / - LARGUS rj , 
of δὲ καὶ πρὸς τὸ διάστροφον τῆς x«0' ἡμᾶς ἀπενεχϑέντες 

ς 3 - 3 
ϑρησκείας ὡς ᾿ϑριγένης ὃ Αἰγύπτιος. οὔκουν οὐδὲ τοῦτ 
M - 

ἂν ἀπεκρυψάμεϑα καὶ μάλιστα, εἰ καὶ ἐξηγήσεις τινὰς τῆς 
, E - - x«0' ἡμᾶς ἁγίας συνεκρότησε γραφῆς. ἡ γὰρ x«9' ἡμᾶς 

σεμνὴ πίστις καὶ ἀμώμητος μηδὲν μικρολογουμένη περὶ 
τὴν αἱρετικῶν ὀλιγωρίαν, ἔστ᾽ ἂν ἄξιόν τις αὐτῇ ἑαυτὸν 
παρέχοι. οὐ φϑονεῖ τούτῳ τῶν ἕαυτῆς χαρισμάτων παρέ- 

χειν᾽ ἐπὰν δὲ τὴν ἑαυτοῦ πάλιν τράπηται, αὐτῇ μὲν οὐδὲν 
Ο - - , , , € L4 * yÀ - 

οὕτως τῇ καϑαρᾷ ἐλυμήνατο πίστει. αὑτῷ δὲ ἐντεῦϑεν 
4" ji a 3 , , - Ἁ ' 

οὐδὲ τὸν καρπὸν ἀποβαλλόμεϑα τούτου τῶν 7 τὲ παρὰ τὰς 

διεξόδους τῶν ϑείων ὑδάτων πεφύτευτο. ἔβρυε καὶ ἤνϑει. 
ἀλλ᾽ εἰς ἔλεγχον αὐτοῦ ἐῶμεν καὶ γνῶσιν τοῖς μετ᾽ ἐκεῖνον. 
ὅτι τὴν ἀλήϑειαν τοῦ ϑεοῦ ἐν ἀδικίᾳ κατέσχε. καὶ ὁπη- 
νίκα μὲν γέγονε τῆς καϑαρότητος. καὶ ξαυτοῦ τοιοῦτον 

1 τοῖς παλ. ἔϑος V || 2 τὴν πυγὴν || E ἀδρανῶς C L 

ἢ R || 192 ἀπίδον R | ἀπέραμα Brinkmann; CER R || 19 περὶ - 
i er. IV litt. τικῶν R | 20 παρέχειν del. Brinkmann | 
21. 22 fort. οὐδὲν οὗτος || 99 αὐτὸν m. rec.,, HR; cr. Brink- 

λ M 
23 Peu ERU À sup. m. rec., R. | ve {ἃ Brink- 

R25 ἐῶμεν suspect. 
mann 
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55. Scholia in Luciani Peregrin. 11---18. ἢ ὅτι 

ἤνεγκε τὸν καρπόν" ὅτε δὲ τῆς ζωοποιούσης ἀμπέλου ἐξώ- 

ϑησεν fevróv, ἐβλήϑη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνϑη 
καὶ πρὸς πυρὸς ὕλην συναχϑῆναι παραίτιος ἑαυτῷ γέγο- 
νεν. c— R 

καινὸς Σωκράτης] κἀντεῦϑεν ἔστι μαϑεῖν τὸ τοῦ τερα- 
τολόγου πλάσμα. τίς γὰρ Χριστιανῶν ἀνάσχοιτο διὰ Χρι- 

στὸν καταχλεισϑεὶς τῷ τοῦ Σωκράτους σεμνύνεσθαι ὀνό- 

ματι; c9 R 

πεπείκασι γὰρ αὑτοὺς — τὸ μὲν ὅλον &Oávaroi* 
ἔσεσθαι) ϑνητὴν πρεσβεύοντος τὴν ψυχὴν οὐδεὶς ἡμῖν 
λόγος πρῶτον μὲν πρὸς ὕλην ἀνθρώπων πίστιν ἀντεξαγο- 
μένου, ὕση Ἑλλήνων. ὅση βαρβάρων᾽ ἄλλως τε καὶ οὐδὲ 
ϑεμιτὸν ἴσως κτηνώδη ἄνθρωπον καὶ διὰ ταῦτα ἐμπαϑέ- 
στατα διαβιοῦντα σωφροσύνης τὸ παράπαν ἀσπάζξεσϑαι 

δόγματα. λήρει τοιγαροῦν, λήρει. οὐδείς σοι φϑόνος τῆς 

ἐμπληξίας. εἰ μή γε καὶ ὡς ἀναγώγῳ πάντῃ καὶ τούτων 

ἀτοπώτερα --- εἴπερ ἄλλα --- ἐπιδαψιλευσοίμεϑα. τί γὰρ 
ἄν τις καὶ δρῴη κακὸν τῷ ὄντι ἀνθρώπιον καὶ λύσσης 

ἀκράτῳ κατεσχημένον πάϑει καὶ πρὸς αὐτὴν ἀπομαχόμενον 
τὴν ἐνάργειαν; τί δ᾽ ἂν ἄλλο ἢ πρὸς αἴσϑησιν, εἰ καὶ 

μὴ καὶ τούτου ἀποτυγχάνοιμεν, κατεπείγειν ἢ κολάσει καϑ- 
υποβάλλειν, ἐπάν τις αἰσϑήσεως ἄμοιρος ἀναφαίνοιτο;: c- R 

ἔπεισεν αὐτούς, ὡς ἀδελφοὶ πάντες εἶεν ἀλλήλων] 
καί τι τοῦτο τῶν ἀπαισίων, ἐλεεινὲ ἄνϑρωπε, μᾶλλον δὲ 
τίνα οὐχὶ προφαίνοντος τῆς φύσεως ἐπιγνωμοσύνην καὶ 

πρὸς τὸ συγγενὲς τὴν εὐκταιοτάτην συμπάϑειαν. ἢ οὐ τῷ 
ὄντι καὶ ἀδελφοὶ πάντες ἄνθρωποι ἀλλήλων καὶ “ἑνὸς αἰτίου 

ἐξηρτημένοι᾽ ; εἴτε γὰρ τοῦ ὑλικοῦ, κοινὸν ἅπασι τὰ κοσ- 
μικὰ στοιχεῖα, ἐξ ὧν καὶ συνιστάμεϑα, εἴτε τοῦ ὀργανικοῦ, 
“μιᾶς ματρὸς ἐκγέγαμεν τᾶς φύσιος", ὡς of σοὶ βούλονται 

8 παραίτιος m2, R | 7 κατακλεισ᾿ ϑεὶς ex τὸν m2, τη 
ex ὁ m2, R | σεμνύν,εσϑαι ex εἰν m2, R || 13 fort. τοῦτο | 

17 εἴπερ ἄρα Brinkmann || 20 fort. καὶ del. | 25 προφαίνον R; 
fort. προφαῖνον || 26 o? vo scripsi; οὕτως 

12 

18 



218 55. Scholia in Luciani Peregrin. 13. 

, , - , , - , , ^ 

ϑεολόγοι σύμφωνοι τῇ ἐναργείᾳ τῶν πραγμάτων. εἰ δὲ 
κ τ , , M A] e , , * - 

καὶ ποιητικὸν ξητοίης — εἰ μὴ σοὶ ὡς ἀϑέῳ καὶ τοῦτο 
, - , * € , 

εἰς λῆρον καταλογίζοιτο ---. εὑρήσεις κοινὸν ἁπάντων καὶ 
A , κ ^ ^ 9 , , "^ 

δημιουργὸν ϑεόν. καὶ τὰ μὲν ἀναντίρρητα πάντῃ, κἂν 

πάνυ διαρραγείης. σὺ γοῦν ἔοικας εἰς χλεύην τυϑέμενος 
πάντα πρῶτον μὲν ὠμότητα μεταδιώκων καὶ ϑηριωδίαν 

' κ᾿ , » e? 5 ^ ^ E ΄ 
καὶ τὸ φιλάλληλον προαναιρεῖν. ἵν᾿ ἢ GOL βιοῦν ἀπανϑρώ- 

πῶς πάσης μὲν ἐμπιπλαμένῳ ἀνοσίου ἀφροδίτης πάσης δὲ 
“-ἢἢ " c - κ - LÁ , , 9.89 

πλεονεξίας καὶ ἁρπαγῆς καὶ τῶν ἄλλων αἰσχίστων οὐδ 

ὅλως ἀπεχομένῳ. c- R 

ἐπειδὰν ἅπαξ παραβάντες ϑεοὺς μὲν τοὺς Ἕλληνι- 
κοὺς ὃ ἀπαρνήσωνται) μιαρὰ κεφαλή. οὺς πρὸ βραχέος 
ἀετοὺς καὶ ταύρους καὶ χρυσοῦς 7 ϑυσιῶν καὶ ὅρμων 
ἀξίους. ναὶ μὴν καὶ τὸν ἄλλον ὃν κχατέχεας λῆρον περὶ 

E € , M X ' ΄, 9 ^c! M 
τῶν "EAAmvíov ϑεῶν, νῦν τοὺς τοιούτους οὐκ ἀξίους φῇς 

παραβάσεως: c- V 
" c 

ϑεοὺς uiv τοὺς Ἑλληνικοὺς ἀπαρνήσωνται ἔτι 

ϑεοὺς ὀνομάζεις. οὺς ὀλίγον ἔμπροσϑεν, ἕν γοῦν τοῦτο 
καλὸν ποιῶν. ἀρκούντως διέπαιξας; co R 

τὸν δὲ &veoxoAozicuévov* ἐκεῖνον σοφιστήν] ᾿Δρέϑα. 
τί σοι μεταξὺ μωρολογίας παρεγκύκλημα τοῦτο κατείργασαι, 

ματαιότατε Λουκιανέ; πλήν. ὥς γε εἰκός. ϑείαις τῷ ὄντι 

ποιναῖς ἐλαυνόμενος. καὶ οἵαις καὶ ὅσαις καὶ οὗτοι. oUg 
, 9 , , , A] , , , 

cípm ἀλάστορας δαίμονας. ἐπειδὰν ἀνυπερβλήτῳ δυνάμει 
» ? - , » ec , ?, , * 

τοῦ δι᾿ ἡμᾶς ἄχρι τοῦ ἡμετέρου δι᾽ ἄφατον οἶκτον χωρή- 

σαντος σώματος ἀναλλοιώτως υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ καὶ ϑεοῦ τῆς 

1 ἐνεργεία R || 3 aut αἴτιον post ἁπάντων add. aut καὶ 
del. | 6 fort. μεταδιώκειν | 13 ἀετοὺς cod. Voss.; αὐτοὺς V | 
χρυσοὺς V; fort. χρυσὸν, cf. lov. trag. 2. De sacr. 5; tum tort. 
ἐχάλεις add. ὅρμων non intellego; ἑορτῶν (lov. trag. 18) vix 
latet, fort. ὀργίων | 14 fort ἀναξίους | 19 fort. xcAóg|| 21 κατ- 

ΤΙΣ R; fort. κατεργάσασϑαι 28 καὶ ante οἵαις del.? 
καὶ οὗτοι — p. 219, 2 ὡμολόγουν, cf. sch. Alex. 38 | 26 κα 
ϑεοῦ scripsi (cf. p. 184, 12); καὶ ϑεῶ R 
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55. Scholion in Luciani Peregrin. 13. 219 

M 93 , 93 , , , δι - ι 

πρὸς ἀνθρώπους ἀπηλαύνοντο ἐπηρείας. υἱὸν ϑεοῦ καὶ 

ἅγιον τοῦ ᾿Ισραὴλ ὡμολόγουν, παραπλησίως καὶ αὐτὸς 
᾿ μέγαν ἄνϑρωπον ἀνεκήρυξας τοῦτον, ὃν παιδία ἡ παραι- 
voig, καὶ τοῦ ἐμβροντήτου σου στόματος κατετόλμησας. καὶ 
τοῦτο μὲν οὕτως καὶ χάρις οὐδεμία τοῖς λόγοις, ὅτι μηδὲ 
τοῖς πονηροῖς δαίμοσι τὴν ἀλήϑειαν ἀπαγγέλλουσιν" ἐπιτι- 

μῶνται γὰρ καὶ οὐκ ἐῶνται λαλεῖν᾽ πῶς γὰρ τοῦ ψεύδους 
ἔγγονοι καϑεστῶτες τὸ ἀληϑὲς προάγειν συγχωρηϑεῖεν:; εἰ 

μή που καὶ βορβόρου τις ἐῴη τίμιον ἀπορρεῖν μύρον καὶ 

ἀπὸ σκότους αἴγλην φωτὸς προϊέναι. εἰς δὲ χλεύην ποιού- 
μενος τὸ σωτήριον παντὶ πάϑος ἀνεσκολοπίσϑαι ὑβριστι- 
κῶς τῷ σεαυτοῦ λόγῳ τὸν δῆϑεν σοὶ μέγαν ἄνθρωπον 
παρενείρας ἀκούοις ἂν οὐκ αὐτὸς μόνος, ἀλλ᾽ ὅσοι δὴ τῆς 

αὐτῆς σοι μανίας ἐντὸς τοῦ σώφρονος ἐκχτραχηλιάξονται 

λογισμοῦ᾽ γέλωτα καὶ μυκτηρισμὸν ποιῇ τὸν ὀλοϑρεύσαντα 
M M 2 M , ' » , ' σὲ σταυρὸν αὐτοῖς σεβάσμασι καὶ μακραῖς φλυαρίαις καὶ 

μιαροῖς ἔϑεσιν. εἶτα τί φῇς; πότερον σταυρὸς καὶ πάϑος 

ἑκούσιον γέλωτα ὀφλήσει τοῖς σώφροσιν ἢ γυναικῶν μεμη- 

νυιῶν ἀφροδίσιον μανίαν ἀνασυρμοὶ καὶ ἀσχημοσύνης εἰς 
ἂν ὃ v9 ὃ - τι M e , 2. ὃ , , 2 τὸ ὕπαιϑρον δεῖγμα, ἃ καὶ ἡ φύσις αὐτὴ δημοσιεύειν iy- 

καλυψαμένη τόποις τοιούτοις εἰς τὸ ἀπόρρητον ἐγκαϑίδου- 
σεν; ἢ οὐκ οἶσϑα τὴν Βαυβὼ καὶ ὅσα σοι τὰ ᾿Ελευσῖνι 
μυστικὰ μᾶλλον δὲ μυσαρὰ ὑποβάλλει ϑεάματα; τί δ᾽ ἄν, 
εἰ λέγοιμι τῆς πολιούχου Κορίνϑου τὰς αἰσχίστας καὶ ἐνα- 

γεῖς τελετάς. αἷς ἡ τοῦ ϑήλεος αἰδὼς καϑυβρίξετο, ἢ τῆς 
, Lon ES , , ? , Lu - Α e , 

ἐν Σάϊ τῶν Αἰγυπτίων ἀνεόρτου ἑἕορτῆς τὸ ὑπερβάλλον 
3 , M ? M »r - , * * , 

ἀκάϑαρτον; καὶ ἐπειδὴ Αἴγυπτος τῷ λόγῳ παρήχϑη. ἀρά 
- , - - 

σοι διᾶραι στόμα τολμᾶται τῷ κυνοπροσώπους ϑεοὺς évvoov- 

3. 4 παθένοῖς, m 2 sup. αἱ, R | 10 εἰς Brinkmann; οἷς R ἢ 
12 σεαυτιοῦ ex ὦ m1, R| 14 fort. ἐκτραχηλίξονται | 16 αὐτοῖς 
scripsi; αὐτοὶ R | 18 ὀφλήσι R | 20. 21 δημοσιεύειν ἐγκαλυψα- 
μένη 1. q. erubescens publice monstrare? | 22 βαυὼ R | 24 λέ- 
you ex λέγημο m1 R | αἰσχίστους R | 25 ϑήλεως R | 26 cct 
ex ccn R || 28 cf. Iov. trag. 42. De sacr. 14 
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μένῳ x«l τοὺς αἰλούρους καὶ τὰς ἴβεις καὶ τοὺς σεμνοὺς 

κροκοδείλους καὶ τὸ πάντων ἀτοπώτερον τὰ κρόμμυα. ἃ εἰς 
ϑεοὺς ἀναφέρεται. καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸν ὕπατον ὑμῶν Δία 
φόβῳ τοῦ ἐπαναστάντος ὀλέϑρου εἰς χριὸν τὸ εἶδος ἀντ- 

αλλαξάμενον; βαβαί᾽ ὃ τὸ πᾶν σοι τοῦ κράτους ἀποφερό- 
μενος πατὴρ ἀνδρῶν ve ϑεῶν rs" πριοῦ διασῴζεται εἴδει 

καὶ βόσκημα αὐτῷ τὴν ἀπολύτρωσιν πραγματεύεται. σιγῶ 

τὴν Προμηϑέως ἐπὶ Καυκάσῳ προσήλωσιν --- οὐδὲ γὰρ 

τοῦ ἑκουσίου προσέχεται ---. Σεμέλης τὸν κεραυνόν, φαί- 
στου τοὺς ἐπὶ τῷ "Aor δεσμούς, οὗ ἡ μοιχεία κατήγορος. 

τἀλλά τε πάντα καὶ ἀτοπώτερα. ἵνα μὴ καϑ᾽ ἕκαστον διεξ- 

ιὼν χραίνω καὶ γλῶσσαν καὶ ἀκοὰς τοιούτοις σεβάσμασι 

προσανέχων. ἐπιτριπτότατε. ἀποφϑάρηϑι ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ 
κατάδυϑι λόγους προάγων ἀλλ᾽ ἐγγὺς ἀτοπωτάτως. ὃ μὲν 

γὰρ σταυρὸς ἀνδρείας σημεῖον καὶ ὅσον ἄρξασϑα: καὶ τέλος 
τοῦ κόσμου παντὸς σωτήριον x«l ἀνάκλησις καὶ τῆς καϑ'᾽ 

ὑμᾶς αἰσχρότητος ἀπαλλαγὴ καὶ καϑαίρεσις. τὰ δὲ τῶν 
ϑεῶν ὑμῶν πάϑη καὶ ἐκ παϑῶν καὶ ἀκρασίας καὶ ταῦτα 

θεῶν ἐναρχόμενα καὶ πρὸς τὰ ὕμοια iss τοὺς τεϑηπέναι 

ἀνεχομένους παρακαλοῦντα καὶ πρὸς τὴν ἄλογον βιοτὴν 

τοὺς ἀνθρώπους ὑποσπῶντα καὶ καταβάλλοντα. co R 

κοινὰ ἡγοῦνται ἄνευ τινὸς ἀκριβοῦς" πίστεως τὰ 

τοιαῦτα παραδεξάμενοι) καὶ τίνος ἀκριβεστέρας δεήσε- 
ται πίστεως τὸ ἀφ᾽ ἕξαυτοῦ τῇ ἐνεργεία ἰσχῦον καὶ πᾶσαν 
ἀπόδειξιν κατόπιν ποιούμενον ἑξαυτοῦ; ἢ οὐ καὶ σοὶ ἡ 
ἀχκτησία καλὸν καὶ τοὺς μετιόντας αὐτὴν οὐ διὰ ϑαύματος 
ἄγεις; εἰ μή που. ὕπερ ἔστι. τῆς ἀνθρωπίνης ἐκβέβλησαι 

φύσεως. c— R 

| 3 ἀναφέρετε R || 6 διασώζξετε 
εἰδι ει ex ἡ, R. || 9 fort. τοῦτο ἑκούσιον προσδέχεται (respicit ad 

p. 219, 18) l προσέχξ R | 10 οὗ scripsi: ὧν R | 14 exsp. προ- 
ἄγων οὐχ ὅτι ψευδεῖς ἀλλ᾽ ἐγγὺς ἀτοπωτάτους | 16 fort. ἀνα- 
καίνωσις | 1*7 τὸ δὲ R | 23 τίνας R | 24 fort. ἐναργείᾳ | 

ἰσχύῶν R | 26 ἀχτισία R | 21 ἄγεις scripsi; ἄγειν R 
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55. Scholia in Luciani Peregrin. 14—25. ΘῈ 

Παριανῶν"] Παριανός, ὡς ἔοικε. Περεγρῖνος ἀπὸ Πάρου 14 
τῆς νήσου. c RV 

τοῦτο" ὡς ἤκουσε κτλ.] ἀπόλοιο. κατάρατε καὶ πάσης 15 
“ἀρετῆς σκῶπτα καὶ διαβολεῦ. co R 

, , À.] E. ἰδῇ λά - * € 16 

ὄχρονον μὲν τινὰ ἌἈτλ.}) OUX αἱ Tl» TCACVTCTE, τοῖς CUTOLG, 

10 
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οἷς καὶ αὐτὸς ξάλως. τούτοις καὶ Περεγρῖνον διασύ- 
ρων; c- R 

τῷ βασιλεῖ} Βῆρον ἢ Μᾶρκον '"Avrovivov οἶμαι λέγει. «ὦ 
RV 

Movcovío* xvi] Κυνικοὶ καὶ οὗτοι ἢ καὶ ἄλλως φιλό- 
σοφοῖ ἐλέγχειν ἔργον πεποιημένοι. ᾿Επίκτητον μὲν οὖν 
Στωικὸν οἶδα, Δίωνα δὲ τὸν Προυσαέα, ᾧ καὶ ἐπώνυμον 

18 

ὃ Χρυσόστομος, ὃς καὶ λόγους ἐκδέδωκεν ἱκανῶς σπου- 

δαίους τῷ ὄντε καὶ παντοίας ὠφελείας μεστούς. co ROV 

πατραλοίας] καὶ πῶς. εἰ πατραλοίας Περεγρῖνος. οὐκ 

ἀντενεκλήϑη παρὰ τῶν Παριανῶν τὴν πατροκτονίαν. ἀπαι- 

τουμένων τῶν διὰ τὴν πατροχτονίαν ὡς ἔφης [e. 15] 
ἀφειμένων τούτοις ἀγρῶν: ὁρᾷς. ὅπως εἰς πάντας συκο- 

φαντεῖν ἑτοιμότατος παρεσχεύασαι. πάσης ἀρετῆς σκῶπτα 
καὶ διαβολεῦ. co RV 

καόμενόν φησι κτλ.] σημείωσαι. c TV 

οὐκ &m ἐλπίδος" κταλ.] οὐ γὰρ ἀνέλπιστον φὴς μὴ ὑπο- 
μένοντα τὴν φλόγα ἐξάλλεσϑαι ταύτης ἀνϑ᾽ ὧν καὶ βα- 
ϑυνϑῆναι τὸ τῆς πυρᾶς μεσαίτατον παρασκευάσει. ὡς μηδὲ 
βουληϑέντι ῥάδιον ἐχπηδῆσαι. ταῦτα δὲ βούλεται Δου- 
κιανὸς ληρεῖν, Βραχμᾶνας μὲν ἑκόντας καὶ καρτερικώτατα 

ἀποφαίνων πυρπολεῖσϑαι. Περεγρῖνον δὲ οὐ πάντῃ κατὰ 
τὸ ἑχούσιον ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀνάγκην, εἴ ys τὸ ἄφυκτον 
ἑαυτῷ περιποιεῖται τὸ ἀπὸ τῆς φλογός. «οα R 

10 ὅτι μ. καὶ Ó. καὶ ἐ. κυνικοὶ κτλ. C | ἢ καὶ ἄλλως V; 
x«l om. RC | 11 £oyo C | οὖν om. C || 13 ἱκανοὺς V || 15 sch. 
ad c. 16 (εἶτα τῆς" πόλεως ἀντιπρ.) rel. V | 18. 19 ἀγρῶν ἀλλ᾽ 
εἰς πάντα συκοφαντεῖς πάσης κτλ. V | 28 εἴ scripsi; ἢ R 
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36 ὁ ἐκ Πατρῶν] τὸν Θεαγένην λέγει. ἐκ Πατρῶν δὲ τῆς 
Πελοποννήσου. c- VR 

41 ποίας" μὲν ovv μελίττας κτλ.}] ἐντρύφα, κατάρατε. καὶ 
3 - - , M , , € € - f" 

ἐμφοροῦ τῆς πατρίας καὶ εἰωϑυίας ὑμῖν τοῖς Ελλησι πλα- 

στολογίας. c R 

49 Πρωτέως] Πρωτεὺς μὲν τάχα καὶ συγγνωστός, εἰ καὶ 

ψυχρᾷ τῇ συγγνώμῃ. οὕτω τὸν βίον ἀπολιπών, σὲ δὲ τίς 
τοῦ τρόπου ἀγάσεται λόγον μὲν ἐμπορευσάμενον οὕτω 
προχείρως ἐκγεγονότα τινί, ὕϑλοις δὲ καὶ μωρολογίαις 
τοῦτον ἐσπαϑηκότα; co V 

56. Δραπέται. 

9 ἑπτά] (vovg ἑπτὰ λεγομένους σοφούς. , Πιττακόν, Βίαντα, 

Θάλητα. ,Περ ἑανδρον. Κλεόβουλον. , Χεΐίλωνα, Σόλωνα. c- 

R,B,V 
ἐκ Σάμου Πυϑαγόραν τὸν Μένησάρχου, ἐξ ᾿Εφέσου Ἣρά- 
κλειτον, ἐξ ᾿Αβδήρων Ζημόκριτον᾽ ἄμφω δὲ φυσικὼ φιλο- 
σόφω ἤστην. c BRV 

19 σκυτεύειν ἢ τεκταίνειν --- κατεῖδον] σημείωσαι. ὡραῖον 

ὅλον. c Γ 
καὶ εὐμήρυτα -- ἐκεῖναι] σημείωσαι. «ΟΥ̓ 

14 καὶ πήραν ἐξαρτήσασϑαι κτλ.] ὡραῖον. c Γ 
15 καὶ ἢν μὲν κτλ.] σημείωσαι. «α Γ 
16 οἷον τὸ φυλακτικὸν κτλ.] σημείωσαι. c V 
19 Γναϑωνίδην" κτλ.] κολάκων of περιφανέστατοι οὗτοι. c- 

VBRC 

20 τῇ πήρᾳ τῇ Κράτητος κτλ.] σημείωσαι. c Γ 
26 Κτήσωνας κτλ.] μιαρὲ ὀνοματοϑέτα. «ο B 

27 ἄρα ἂν ἔχοιτε κτλ.] ὡραῖον. c» T 

4 aoro, ex ί τη. rec. j«c R | 7 ψυχρὰ V | 8 οὕτω Solanus; 
οὐ τὸν V || 13 χίλωνα V (Χείλωνος sch. Phal. I 7) | 24 ὅτι yva- 
ϑωνίδης καὶ στρουϑίας κολάκων ἦσαν οἱ περιφ. 
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εἰς τὸ 4axovixóv*] ἀντὶ τοῦ εἰς τύπον “ακωνικόν. c 
BRK 

παπαῖ. τὰ ἡμέτερα οὗτοι ξητοῦσιν] δεσπόται τῶν &v- 
δραπόδων τῶν ἐκ δούλων εἰς Κυνικοὺς παραβυσάντων 

5 ἑαυτούς. «ο BR 
A-— ὃς e ec c - ' - , 

πῶς" κτλ.) of ἅμα "Eouij καὶ τῇ Φιλοσοφίᾳ. c- B 
ji c “ - , 

Παφλαγονικὸν κτλ.] ὡς ἔοικε, πανταχοῦ Παφλαγόνες εἰς 

μωρίαν τὸ εὐδόκιμιον, ἀποφέρονται. c ,BjR 

51. Τόξαρις ἢ Φιλία. 

1000x* ἂν φϑάνοιτε κτλ.] ἀντὶ τοῦ τάχιστα ἂν πάντας ἐπὶ 9 
τὰ ὅμοια παρακαλέσητε. co VR 

μέχρι μὲν κατ᾽ οὖρον κτλ.] καὶ πρῶτον μὲν ἐπεπόλαξε 7 

τὸ κακὸν τοῦτο ἀνθρώποις, οὐ μέντοι γε καὶ ὡς νῦν, ὅτε 
μηδὲ ἑαυτῷ τις σύμφωνος ἢ τὰ ἀγαϑὰ βουλόμενος, μὴ ὅτι 

18 ye κακῶν ἐν ἀδοκήτοις περιστάσεσι συνδιαφέρειν τῷ φίλῳ 
τὴν ἐπήρειαν ἕλοιτό vig? οὕτως ἀπανϑρώπως καὶ ϑηριωδῶς 

διαβιώσκειν τῇ νῦν κέκριται γενεᾷ καὶ φιλαύτως ἢ φιλο- 
ϑέως, καὶ τοῦτο ἐκεῖνο τὸ ὑπὸ τοῦ κυρίου [Matth. 24, 12] 
διὰ τὸ πληϑυνϑῆναι τὴν ἀνομίαν ἡ τῶν πολλῶν ἐψύγη 

80 ἀγάπη. c R 
ἐκτραχηλίσασα "] τὸ ἐν τῇ συνηϑείᾳ παιξζόμενον ἐκδεί- 14 

ρασα. co BRCVQ 

οὐκ ἀνῆκεν ἐκ τῶν ὀνύχων] ὡς ἐπὶ ἄγρας ἱεράκων 
ἢ ἀετῶν μετῆλϑε τὸν λόγον. «ο BRVQ 

ο5 καί μοι ἐπ᾽ ὀφϑαλμῶν κτλ.] διατύπωσις αὐξητικὴ τοῦ 90 

πάϑους. c» V 

ἐν τοσούτῳ "] ἀντὶ τοῦ iv τῷ μεταξύ. co V 28 

1 λακωνικόν R; λακωνικοῦ BK || ὅ αὐτούς B || 1. 8 οἷς μια- 
ροία B | 11 παρακαλέσητε V, cf. sch. Vit. auct. 26. Apol. 11; 
παρακαλέσαιτε R, | 12 πρῶτον suspect. | 14 ἢ R || 17 ἢ 
po (nisi forte pro μᾶλλον ἢ positum) | 27 χρόνῳ add. sch. 

isc. 21 



994 51--58. Schol. in Luc. Tox. 231---62. Demosth. laud. 1---8. 

97 συνεκπλεύσας — σοφιστῇ] σημείωσαι σύνταξιν ϑαυμα- 

σίαν. «ο R 

87 ἐφεῖται δὲ τὸ μέγιστον κτλ.] σημείωσαι. co V 
89 ἔφοδον αὐτῶν — περιηλαύνετο!] ὡραῖον ὅλον. c Γ 
44 ὑπερήμεροι: ἐπὶ πάσης παραπροϑεσμίας λέγεται. co ὑφ 

46 ὀγδοήκοντα καὶ πρόβατα κτλ.] ὡραῖον. c» Γ 
48 περὶ τὴν βύρσαν οὕτως κτλ.] σημείωσαι. c TV 

54 ἱππεῦσιν ἁϑροισϑέντες — ἅπαν] ὡραῖον ὅλον. c TF 
62 ἐπεὶ δὲ καὶ σὺ -- τρεῖς φίλοι] σημείωσαι. ὅλον χρή- 

σιμον. c TF 

58. Δημοσϑένους ἐγκώμιον. 
A ς ΓΕντ᾽ αὔϑ᾽ Ὁμήρῳ συγκρί' νει] Δημοσϑένην 

L ᾿δείκίνυσι μέγιστον εἰς ᾿δήϊτρας χάριν. 
καὶ "rov! βίον δὲ σεμνύνει 'Ζη μοσϑένους 
ἐν δια λέξει τοὺς ἐπαίνους εἰσφέρων. c φ' 

1 ἀμέλει] πάντως. c φ 
9 πρότερον ἢ] ἡ πλεονάξζουσα φράσις αὕτη συνήϑης ᾿Δττικοῖς, 

καὶ ποτὲ μὲν ὡς ἀπὸ πρώτου προσώπου δραματικῶς. ποτὲ 
δὲ ὡς ἀπὸ τρίτου ἀφηγηματικῶς, ὕπερ πολὺ παρὰ Πλά- 
τῶνι τῷ φιλοσόφῳ ἔστιν εὑρεῖν. c- BRU 

4 4 
zl ? , εἰ Ὁ} εὐκτικόν. c— B 

πίε ρνθος τὸ τὸν δόλιχον “γενεκηφθπο] δύναται καὶ 

"T0 τοῦ δόλιχον ve “ψικημότος᾽ εἶναι ὑπαὶ ἱτὸ τὸν δόλιχον, 
νενικηκότος᾽ ὧ χρεία. ἀλλ᾽ ἐπεὶ viv περιττό gave 

τῶν ἄρϑρων ὑποστέ,λλεσϑαι εἰώγϑασιν ᾿Δ4ττικοί, ἕν τῶν 
7 , / Li * Uu ΕἾ Li ΄ 

ιδύο ἀνάγκη περιελέσϑαι᾽ συνυπακούεται γὰρ, τὸ λοιπόν. 

12—15 suppl. ex E Voss. | 17 ad e. 2 εἰς ἢ" τὴν ποίησιν 
relat. R, ad c. 1 ἢ δ᾽ s (fort. recte) Guelf. | 22 sic B in 
textu; in mg. m. post. τοῦ Ἱ ἘΣ τὸ τοῦ scripsi; τοῦ τὸν Ug | εἶναι 
om. p; εἶναι — 34 χρεία om. U | 24 &, tum prior linea [1ὑ- 
terae 4, ut vid., B. | & — χρεία om. p | ἀλλὰ (om. ἐπεὶ) U | 
26 παρεκλέγεσϑαι U 

5 

10 

30 

25 
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58. Scholia in Luciani Demosth. laud. 3— 21. 995 

εἰ μὲν γὰρ “τιὸ τοῦ, νενικηκότος᾽ εἴη, λείψει τὸ τόν, Gvv- 
υπακουόμενον καὶ ἔσται οὕτως xci πέγστοονϑας τὸ τοῦ 

νενικηκότος τὸν δόλιχον ὃ καὶ φαυλότερον᾽ εἰ δὲ 
τὸν δόλιχον νενικηκότος, ἐλλείψει v0 Tijg γενικῆς ἄρϑρον 
συνυπακουόμενον οὕτως, καὶ πέπονθας τὸ αὐτὸ τοῦ νενι- 

κηκότος τὸν δόλιχον. ἐγκριτώτερον δὲ ἔσται τοῦτο τοῦ 
προτέρου, καϑότι φίλον ᾿4ϑηναίοις τῶν ἄρϑρων ἐλλειπε- 
στέρας τὰς πτώσεις προφέρεσϑαι᾽ αὐτοὶ γὰρ ᾿ἀφικόμην᾽ 
φασὶ ἱπρὸς βασιλέα᾽ καὶ 'ἱπροσῆλϑε βασιλεῖ. c- ,B,QU. 
Addit B: x«i ἐπ᾽ ἄλλων πλείστων ὡσαύτως. εἰ δέ τις 

ἀξιώσει ἐλλεῖψαι τὸ τό, ἀλλ᾽ οὐ τὸ τοῦ, λέληϑεν ἑαυτὸν 
τοῦ παντὸς ἁμαρτάνων᾽ τὸ μὲν γὰρ ἀσαφέστερον κατα- 

στήσεται τὸν λόγον, παρόσον τοῦ πράγματός ἔστι σημαντι- 

κόν, φημὶ δὲ τὸ ró' τοιοῦτο γάρ ἐστιν, ὡς καὶ φϑάνομεν 

παραϑέμενοι., "xol πέπονθας τὸ αὐτὸ τοῦ νενικηκότος τὸν 
δόλιχον᾽᾽ οὕτω γὰρ μετατιϑέμενον εὑρίσκεται" ὅρα γάρ, 
ὅτι τὸ τό τὸ πρᾶγμα σημαίνει, τὸ δὲ περικαλλέστερον ἀπὸ 

τοῦ ἐνδέειν τὸ κάλλος ἐκπεπορισμένον. «Ὁ 
ἥδομαι δὲ καὶ πάϑη κτλ.) σημείωσαι. ὡραῖον. «α V 
διαρκεστέρῳ δὲ τόνῳ] ὅτι κατὰ τοῦτο κρείττων Ὁμήρου 
Ζημοσϑένης. ^ φῦ 

μεταξὺ" καλ.}] οἷον πεποίηκε [Hom. Ζ 119 54.] τὸν Z4fwo- 
μήδην τῷ Γλαύκῳ ὀργώσης ἤδη τῆς μάχης διεξοδικῷ ἀνα- 

γνωριζόμενον τῷ λόγῳ. -«ο φῦ 
παρισώσεων" xrÀ.] τῷ κεκαλλωπισμένην ἔχειν τὴν φρά- 

σιν. “ΟΔ 

ὕμνων [fr. 29 Bergk]. ὦ φῦ 
κἀκ τῶν φορημάτων κτλ.] σημείωσαι. c Γ 

1 veviTXÓTOS om. U | λείψει U; λείπει Q | τὸ τὸ Uo I 
1. 2 συνυπακουόμενον om. U | 3 τὸν om. 9 | καὶ συνυπακούεται 
γὰρ τὸ τὸ ante ὃ add. U | 4 νενικηκότος: B; εἴη φῦ | 22 cf. 
sch. Phal. I 1 fin. | sic RU; πεποίηκε γὰρ ὅμηρος τὸν inc. q | τὰ 
διομήδους U || 23 διεξωδικῶς Ὁ} 21 τῶν τοῦ z. U| 28 λόγων U 

ScHoLIA τ᾿ LvuciANUM ed. Rabe. 15 

8 

"ISuqvóv κτλ.] ἀρχαὶ ταῦτα τῶν Πινδάρου τοῦ μελοποιοῦ 19 

21 



296  58—59. Schol. in Luc. Demosth. laud. 32—50, De hist. 2—5. 

32 τὰ γάρτοι καλὰ κτλ.] σημείωσαι. c ΓΔ 
ἀλλ᾽ εἰ δή τινα πάντων κτλ.] τὸ ἑξῆς οὕτως" ἀλλ᾽ εἰ 

δή τινα ϑαυμάσας Ζ4ημοσϑένην εἶχον᾽ ἀπὸ κοινοῦ γὰρ τὸ 
ϑαυμάσας. c φῦ 

κρότῳ xrÀ.] ϑαυμασίως ἤϑροισται πάντα κράτιστα Ζ4ημο- 

σϑένους καὶ ἐν βραχεῖ τῷ εὐμνημονεύτῳ περιποιούμενα 
καὶ μηδὲ τῷ σαφεῖ διὰ τὴν συντομίαν λυμαινόμενα. «οα R 

4 36x«l τοὺς μὲν ἔξω κτλ.] τεχνικώτατα πάνυ τὰ ἀπὸ τῶν 

ὑπομνημάτων εἰς ἐγκώμιον Ζ4ημοσϑένους παραληφϑέντα 

διεσκεύασται. co R 

38 μιᾶς γε ταύτης ἡμέρας κτλ.] ὡραῖον. e V 

89 εἴ τινας ἡ τῶν ᾿Αϑηναίων πόλις ἀνταποστέλλοι τῇ 
πρεσβείᾳ] τοῦτο δαδιούργημα λόγων, εἴ τι χρὴ Δἰσχίνῃ 

τῷ συμπρεσβεύσαντι πείϑεσϑαι. c- R 

48 παρὼν εἶναι: παρέλκει τὸ εἶναι. ἐπισκοπητέον δέ, εἰ 
ὅμοιον τῷ ἕκὼν εἶναι" ἐκεῖνο γὰρ μετ᾽ ἀπαγορεύσεως τάτ- 
τεται, οἷον “οὔποτ᾽ ἂν ἐγὼ ἑκὼν εἶναι πεισϑείην᾽. c RU 

οὐ γάρτοι σμικρὸν κτλ.] γνώμη. c R 
ὅ0 ὀπαδός τις δαίμων xvÀ.] τὴν ἰσάγγελον πολιτείαν παρεισ- 

ἄγει ὃ ἀλιτήριος. «ο A 

59. Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν. 

2 πόλεμος] τὸ τοῦ ᾿Εμπεδοκλέους νεῖκός φησιν ἤγουν τῶν 
ἐναντίων τὴν συνδρομήν. c- Δ 

4 κωμικὸν" δορυφόρημα) τὸ κωφὸν προσωπεῖον. c» Δ 
καὶ μάλιστα οἷον τοὐμὸν κτλ.] ὡραῖον. c V 

τῷ αὐτῷ πήχει: παροιμία ἐπὶ τῶν ὑπὸ τινῶν μὲν ἐπαν- 

ορϑώσεως τυγχανόντων. μένειν δὲ ἀναγώγων προαιρου- 

μένων. «ο AEVO 

2 οὕτως ἀλλ᾽ om. p | 8 καὶ δημοσϑένην φ, cf. Luc. | 
5 πάντα κράτιστα suspect. | 14 πύϑεσϑαι R | 16 τὸ ἑκὼν U || 
16 cf. sch. De merc. cond. 2 | 24 κενὸν A; correxi ex p.102, 8; 
cf. Etym. 

t 

10 

20 
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59. Scholia in Luciani De hist. conser. 7—17. 991 

ἀπομνημονεῦσαι ἔνια: αἰτιατικὴ ἀντὶ γενικῆς. co EV 7 

— [ ὅρα τὸ ἀπομνημονεῦσαι αἰτιατικῇ συντασσόμενον, γε- 
νικῇ μᾶλλον ὀφεῖλον συντάσσεσϑαι. co Q 

ἀνασπάσας αἰωρῇ κτλ.] ὡραῖον. «ΟΥ̓ 8 
5 ἀλλὰ κἂν ᾿Δγαμέμνονα κτλ.] ὡραῖον. «ΟΥ̓́ 
κιβδήλῳ] κίβδηλον" οὕτως ἐκάλουν τὸ νόϑον ἢ ἀδόκιμον 9 
νόμισμα καὶ παρακοπέν. Νόμων ια΄ “ὃ μὲν δοῦλος φερέ- 
σϑω τὸ κιβδηλευϑέν᾽ [Plat.leg. XI 917 D]. κίβδηλον μέν 
ἐστιν, ὅταν ἔχῃ ἐπιφάνειαν ὡς ἀστεῖον, ἔστι δὲ μοχϑηρὸν 

10 τῷ τρόπῳ. c- Δ 
Νικόστρατον] ἔοικε Νικόστρατος οὗτος ἀϑλητὴς εἶναι 

κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ γενναῖος μέν, ἄλλως δὲ τὸ πρόσωπον 
πονηρὸς καὶ τὸν Μιλήσιον ᾿άλκαῖον τὸν καλὸν μὲν ἀνάλ- 
κιδα δὲ ἔχειν ἐρώμενον. c— RE 

15 προσέτι γε ἀκροασαμένους xzÀ.] ὡραῖον. c- V 10 
ὁμοίαν αὐτὴν κτλ.] σημείωσαι. c EV 

Ὀμφάλῃ] ὄνομα γυναικός. «ο Δ 
ἀνάρμοστον] ἀπαίδευτον, ἀνόητον. c» Δ 11 
ϑωπείαν)] ϑωπεία κολακεία. καὶ ϑῶπες οἵ πάντα μετὰ 

80 ψεύδους καὶ ϑαυμασμοῦ προσιόντες ἐπὶ κολακείᾳ. co Δ 
ἀκούσας τὸν αὐτὸν κτλ.] ὡραῖον. c- V 14 
ἐμμελής] συνετή. εὔρυϑμος. c- Δ 
ἐγκώμιον] ἔνδημον᾽ κῶμοι γὰρ τὰ τοῦ δήμου συστή- 
ματα. co Δ 

35 τοῦ φροιμίου] τοῦ προοιμίου. ^- Δ 
αἴρειν τὰ κτλ.}] ἀστεῖον. c E 
ἐγὼ γοῦν ϑάπτοντα xA] οἷος πανταχοῦ τῷ γελοίῳ 15 

ἐνευδοκιμῶν ὃ κατάρατος οὗτος. c REA 

βωμολοχικά] βωμολόχος ὃ περὶ τοὺς βωμοὺς λοχῶν ὑπὲρ 17 
30 τοῦ λαβεῖν τι παρὰ τῶν ϑυόντων. μεταφορικῶς δὲ καὶ ὃ 

παραπλησίως τούτῳ ὠφελείας ἕνεκέν τινας κολακεύων. καὶ 

6 καὶ pro ἢ Phot. | 9 7; pro ἐστε Phot. | 11 ὁ νικ. R | 
19 μετὰ πάντα Δ || 32 ἀμελὴς in textu A; ἐμμελὴς Luc. vulg. | 
31 τινὰ Etym. | ὅϑεν καὶ Etym. 

ibt 



998 59. Scholia in Luciani De hist. conser. 17— 29. 

βωμακεύματα καὶ βωμολοχεύματα. "AnoAlóÓ0oooc Κυρηναῖος 
ὁ εὐτράπελος καὶ γελωτοποιός. τινὲς δὲ τὸν μετά τινος 

εὐτραπελίας κόλακα καὶ τὸν πανοῦργον καὶ συκοφάν- 

την. c Δ 
90 ἄρτι κληρονομήσαντι τοῦ δεσπότου: ᾿Δττικὴ ἡ σύν- 

ταξις᾽ τὸ γὰρ ἐπὶ μέρους λέγειν ᾿Δττικόν᾽ αὐτοὶ γὰρ 'fga- 

yov' φασὶ ἱτοῦ ἄρτου᾽ καὶ ᾿κατέαγα τοῦ κρανίου". ce 
ERVU 

ἔτνους] ἔτνος πᾶν ὄσπριον ἐρειχϑέν. «ο ΒΟΥ 
ἐμβοήσαντος μόνον xvÀ.] σημείωσαι. c V 

91 Σατουρνῖνον] Σάτουρνον γὰρ Ῥωμαῖοι τὸν Κρόνον λέ- 

γουσιν. c VECQ A 

92 0r0foc: ὃ μετὰ ἤχου κρότος καὶ ϑόρυβος καὶ ψόφος. 
ὡσαύτως καὶ κόναβος. c A 

93 ὥδινεν ὄρος: ἐπὶ τῶν μεγάλως ἀμαϑαινόντων τὸ ἐπί- 
φϑεγμα. «ο CEVA 

οἰσυίνη: ἐκ λύγων πεπλεγμένη. c- ERA 
ναννώδει] τὸ νάννος ἐπὶ τοῦ μικροῦ εἴωϑε λαμβάνεσϑαι.-«οΔ 

94 παρασάγγας] παρασάγγαι εἶδος μέτρου Περσικοῦ, ὅ ἐστι 

στάδια τριάκοντα. c- Δ 
τὴν ἐμὴν πατρίδα τὰ Σαμόσατα] ὅτι Σαμοσατεὺς Δου- 
κιανός. c ERA 

95 ϑραυσμάτων]) ϑραῦσμα καὶ ϑραῦσις λέγεται" φϑορά, ἧττα 
ἐν πολέμῳ, ϑάνατος, ἀρρωστία, συντριβή, πληγή. c Δ 

96 ϑάψας οὖν κτλ.] παύου. ταλαίπωρε᾽ ἱκανῶς σοι πέπαι- 
σται. μέχρι πόσου διαγελάσεις τοὺς καταράτους: c- EA 

λοπάδων: ἡ περικειμένη ἔξωϑεν τοῦ κρομμύου λεπὶς καὶ 
πᾶν λέπος. φλοιός. δέρμα λεπτὸν ξηρόν. λωπάσι δὲ διὰ 
τοῦ ὦ μεγάλου σημαίνει τοῖς κλέπταις. co Δ 

99 xol ἐτρώϑη περὶ κτλ.] ἀπόλοιο. μιαρέ, αὐτῇ γελωτοποιίᾳ 
καὶ εἰρωνείᾳ. c ERA 

1 ἀπολλόδωρος δὲ Etym. | 6 cf. sch. Tim. 48 | 17 cf. sch. 
Gall. 21 || 18 red A || 19 παρασάγγης Phot. || 31 n ὅτι ἐκ σα- 
μοσάτων ἦν ó à. R|| 25. 26 πέπαικταιν Δ || 21 κρομύου Δ 

10 

20 

80 



59. Scholia in Luciani De hist. conscr. 29—47. 999 

τῶν ἀκριβῶς εἰδότων κτλ.] σημείωσαι. c Γ 
2t , 2 Y , , , , 

τὴν μέντοι ἐπιγραφὴν xTA.] μέχρι τίνος; οὐ παύσῃ, 30 

ματαιολόγε; c ERA 

δολιχόν] κύκλον μακρὸν ἢ πολύν. c— A 
5 ϑρίαμβον"] ϑρίαμβος ἐπίδειξις νίκης, πομπὴ καὶ τὸ σε- 81 

μνύνεσϑαι. c Δ 

κορύξης" — γέμουσα] μεμωραμένης καὶ μυξώσης. c- Δ 

ἀμέσων] τῶν ἐναντίων τὰ μὲν ἄμεσα ὡς ἄρτιον καὶ περιτ- 82 
τόν. ζωὴ καὶ ϑάνατος. φῶς καὶ σκότος, τὰ δὲ ἔμμεσα καὶ 

10 τούτων τὰ μὲν ἕν ἔχουσι τὸ μέρος ὡς δίκαιον καὶ ἄδι- 

xov --- τούτων γὰρ μέσον τὸ μηδέτερον ---. τὰ δὲ πλείονα 
ἔχουσι τὰ μεταξὺ ὡς λευκὸν καὶ μέλαν --- τούτων γὰρ 
μέσα πολλάς. φαιόν. ὠχρόν. πυρρόν. ἕανϑόν.  xva- 
νοῦν. c A 

E : , N , , ?o./4 P c 15 — [ἰ ἄμεσον᾽ εἰ μὴ ϑνητόν, πάντως ἀϑάνατον. ἔμμεσον 
& μὴ λευκόν, οὐ πάντως μέλαν. ἀλλ᾽ ἢ φαιὸν ἢ ἐρυϑρὸν μη , S ΠΕΣ ΗΝ NAVEM ΕἾ ἐσθ 
ἢ *iogóv ἤ τι τοιοῦτον. C— Δ 

2 , A] , - , 2 , X , 2 , ἐρείπια: và εἰς γῆν πεπτωκότα. ἐρείπω δὲ σημαίνει ἐνέρ- 38 
Y " " D ' ^ D 1 4 

γειαν καὶ πάϑος᾽ σημαίνειν γὰρ τὸ καταβάλλω καὶ TO 

30 πίπτω. c» Δ 
"Ixxoc* κτλ.) γυμνασταὶ περιώνυμοι οὗτοι. co ERVQ 85 

οὐ γὰρ ποιητὴς κτλ.] ὡραῖον. c E 38 
κάνδυν] κάνδυς χιτὼν Περσικός. c Δ 89 
πολὺ ἀναγκαιότερον κτλ.] ὡραῖον. «α E 

95 κάρχαρον: τραχεῖαν. co Δ 48 
2 , * 93 , e , ' , , 

&yxvbAqv*] ἀγκύλη ἡ καμπύλη καὶ ἐπικαμπής. co Δ 

ἐφιππίου"] ἤγουν τῆς ἀστράβης. ἣν ἄρτι σέλλαν of πολ- 45 
λοὶ καλοῦσιν. c Δ - 

ἥκιστα: οὐδαμῶς. οὐχ ἧττον. καὶ Διβάνιος ἔφη “εἴ τινὰ 47 

4 χύκλον suspectum; δολιχόν᾽ μακρὸν ἢ πολύ Suid. (δόλι- 
yov Luc. vulg) | 7 sic A (xoovtàv: μεμωραμένος ἢ μυξάξων 
Suid.)| 23 cf. sch. Dial. mort. XII 3 | 24 ad c. 42 in E ascriptum 
λέξις, 6.44 σχῆμα, c. 46 συνϑήκη || 21 cf. sch. Nav. 30. Lexiph. 2 | 
σέλαν A|| 29 φησιν Phot., Suid. 



9230 59. Scholia in Luciani De hist. conser. 47—53. 

ἄλλον τρόπον. Ov fuiase ὥφϑη, μετελϑών᾽ ἐν τῷ (βίῳ 0» 

ἐπὶ τῇ φιάλῃ ἔμπορος, ἀντὶ τοῦ (οὐ πάνυ. c Δ 
48 χφηματιξέτω"] καὶ ἐν τῷ ᾿καρομένιππός [28] φησιν 

οὕτως “᾿χρηματίσαντες περὶ ὧν ἧκες᾽᾽ ἤγουν διοικήσαντες 
"Gmontuwousv . c» Δ 

ἄλλως εἰς τὸ χρηματιξέτω. χρήματα πραττέτω. σημαίνει 
δὲ καὶ τὸ πράγμασι χρήσασϑαι᾽ χρηματίζειν ἣ βουλὴ καὶ 

ὁ δῆμος. οἷον πράγμασι σχολάξει᾽ ἀφ᾽ οὗ χρήματα τὰ 
πράγματα. χρηματίζεσϑαι πλουτεῖν. χρηματισάμενοι ἀντὶ 
τοῦ πραγματευσάμενοι. καὶ χρηματίσαι μέν ἐστι τὸ πρᾶξαι, 

χρηματίσασϑαι δὲ τὸ κερδᾶναι. c Δ 
δυϑμιξέτω: διατυπούτω, κανονιξέτω, εὐθϑυνέτω. co Δ 

49 ἄρτι: τὸ μέρος τοῦ παρεληλυϑότος συνάπτον τῷ viv, évev- 
τίως ἔχον τῷ αὐτίκα᾽ τοῦτο γὰρ κατὰ τὸ μέλλον συνάπτει 
τὸ νῦν. «᾿ο Δ 

53 ὁπόταν δὲ καὶ φροιμιάξηταν &À.] περὶ προοιμίων ἴστο- 
ρίας. ἔργα γὰρ τοῦ προοιμίου τρία ταῦτα, τὸ προσοχὴν 
καὶ εὐμάϑειαν καὶ εὔνοιαν ἀπεργάσασϑαι, ὧν τὰ δύο προ- 
δηλότατά ἐστι τῶν ἀκροατῶν, εὐμάϑεια καὶ εὔνοια. τὸ 

μὲν οὖν τὸν ῥήτορα ὠφελήσει, ἡ εὔνοια, ἵν᾽ εὐμενῶς 
δέξοιντο of ἀκροαταὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ. καὶ ἡ εὐμάϑεια 

δὲ πρὸς τῶν ἀκροατῶν ἐστιν᾽ ἐκείνους γὰρ ὀνίνησι τοῦτο 
ὥσπερ καὶ 1j προσοχή. ὃ μάλιστα μεγαλονοίας δεήσεται 
δήτορος εἰδότος καὶ τὰ σμικρὰ μεγάλα δεῖξαι καὶ ὡσπερεὶ 
δελέατι τοὺς ἀκροατὰς ἑλεῖν. κατὰ δὲ δεύτερον λόγον καὶ 

dq εὐμάϑεια ἀπὸ τῆς τοῦ δήτορος ἐντρεχείας γενήσεται, ἐπ᾽ 
ὠφελείᾳ μέντοι καὶ αὐτὴ τῶν ἀκροατῶν. ὥστε τριῶν 

1 φήϑη Naber, Phot. 1 251 | βίῳ ὁ sch. in Plat. Leg. 
X899D' | 2 φιλίᾳ Suid. | o? add. Naber | οὐχ ἥκιστα δὲ 
ἀντὶ τοῦ πάνυ, μάλιστα Suid. | 4 περὶ ὧν ἥκεις χρηματ. Luc. | 
7 χρῆσϑαι Vat. 942. Suid. s. v. χρηματίξεσϑαι. sch. in Plat. 
Leg. XII 949 E || 10 πραγματευσάμενοι Δ Suid.; ; διαπραξάμενον 
Etym. s. v. χρῆμα | 15 τῷ νῦν Suid.| 17 γὰρ om. RA | 21 fort. 

καὶ del.| 21 αὖ ξ E; αὐτῶν RA 

τῷ 
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59—60. Schol. in Luc. De hist. 53—62, De dips. 1--ὃ. — 231 

» , e » Mi n? 9 , ' ν᾿ A 

ὄντων μόνη ἡ εὔνοια τὸν δήτορα ὠφελήσει, τὰ γὰρ λοιπὰ 

δύο τοὺς ἀκροατάς᾽ διὸ καὶ ἐν ταῖς ἱστορίαις ἐκλείπει. 

ὅτι μὴ ξαυτῷ τότε ὃ δήτωρ ἀλλὰ τοῖς ἀκροαταῖς ἐργά- μ 0 θητῶρ ς toy 
ferai. c. ERA 

ἐξίτηλα ] ἀφανῆ, εὐτελῆ. καὶ ἔξωϑεν βαφῆς. ἢ ἀντὶ 54 
τοῦ φαῦλα. «ο Δ 

zíuueci*] πέμματα of πλακοῦντες. c- Δ 
σαπέρδην"] τινὲς σαπέρδην φασὶ τεμάχιον τεταριχευμένον 
ἰχϑύος᾽ oí γὰρ Ποντικοὶ τὸν κορακῖνον ἰχϑὺν σαπέρδην 

χαλοῦσιν᾽ οἵ δὲ τὰς ἀφύας ἤτοι τὰς παρὰ τοῖς πολλοῖς 

ἐγγραύλεις λεγομένας ἢ τὰ τῶν μηρῶν ἐξηρημένα κωλη- 
νάρια. οἵ δὲ τὰ τῶν συῶν ἢ προβάτων πτύχια, ἅπερ 

χορδὰς καλοῦσιν. co A 

96 

λιχνείαν "] λιχνεία πύκνωσις καὶ λίχνος λέγεται ὃ προαπτό- 57 
μενος τῶν ὄψων. c A 

ὁρᾷς τὸν Κνίδιον κτλ.] περὶ τοῦ τὴν Φάρον τὴν ἐν 62 

᾿Δλεξανδρείᾳ κτίσαντος. c— EA 

60. Περὲ τῶν διψάσων. 

ψάμμος ὑπερξέουσα xvÀ.] σημείωσαι. «ΟὟ 

καὶ ἐλεφάντων κτλ.] σημείωσαι. «α Γ 
τροφὴ γὰρ αὕτη τῷ πυρί] σημείωσαι. ὥσπερ γάρ τις 

τροφὴ καὶ τῷ ϑερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ τὸ ὑγρόν, ἀλλὰ τῷ 

ψυχρῷ μὲν ἅτε συγγενεστέρῳ μᾶλλον κρατύνεται καὶ ἐπι- 
δίδωσιν. τῷ δὲ ϑερμῷ μαραίνεταί τε καὶ ἀφανίξεται συναν- 

αἱροῦσα τὸ ὅσον ἐφ᾽ ἕαυτῇ τὸ ϑερμόν᾽ ἀεὶ γὰρ πρὸς 

λόγον αὐτὴ μὲν ἡ ὑγρότης ὀλιγουμένη ἀκμάζειν ὑπενδί- 
δωσιν ὡς οἷα τρέφουσα τῷ ϑερμῷ., τέλος δὲ ἐξικμαξομένη 

5 ἀφανῆ, εὐτελῆ, χαῦνα Suid., cf. Etym. | 7 cf. sch. 
Conv. 11||9 γὰρ etiam sch. Dial. mer. .XIV 2: δὲ sch. Gall. 22 || 
11 ἐγκραυλίας Δ (nisi forte ἐγγραυλίδας scrib.) | ἐξηρμένα A | 
16 ro? τῆς φάρου τὸν πύργον ἐν A τὴν sic E | cf. sch. E D 12 ll 

21 σημείωσαι om. R. | 25 pr. τὸ suspect. | 26 λόγον R; L E; 
ὀλίγον edit. 



232 6θ0--Θ61. Scholia in Luciani De dips. 2—9, Saturn. 2—17. 

καὶ πρὸς τὸ μὴ εἶναι χωροῦσα ὡσπερεὶ παραϑραύει καὶ 
παραλχμάζξειν ποιεῖ καὶ αὐτὴ TO ϑερμόν, εἰ καὶ μὴ τοῦτο 
πάσχειν δοκεῖ διὰ τὸ πάντων ἤδη κεκρατηκέναι τῶν τέως 

ἐνίχμων τόπων. «- RE 

ὃ πάντως ἡ χώρα xrA.] ὡραῖον. c- E 
ὅ ἐκείνην τὴν αἰτίαν κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. «ΟΥ̓ 

E ^ , , e M , 

6 ἔνϑα δὴ τάφῳ xvA.] σημείωσαι. ὡραῖον σφόδρα. aM 
" - i] 

ἡ εὑρεϑείη καὶ πῖλοι — c. 8 διψάδες παρὰ τὰ Qd] 
εἶδον ταῦτα καὶ οὐ ψευδὲς τὸ λεγόμενον. co E 

9 ταυτὶ οὐ μὰ 4ία κτλ.] σημείωσαι. «ΟὟ 
, ^ - n - - , , ' 

φύσις τῶν ΔΜιβυκῶν ἕρπετῶν εἰδέναι: δύναται καὶ 
ri 3 etd uU eI ec , ? H 1 ; 857 οὕτως εἶναι. ἵν᾽ ἡ οὕτως 'Og οὐκ ἀμελὲς πρὸς τὸ εἰδέναι 
ἡ φύσις τῶν ΔΜιβυκῶν ἑρπετῶν γεγένηταί μοι᾽" δυσχερέ- 

στερον δέ. «ο ER 

κατὰ γὰρ τὸν σοφὸν Πλάτωνα xzA.] σημείωσαι. c V 

61. Τὰ πρὸς Κρόνον. 

2 ἐν αὐταῖς κτλ.] τὴν τῶν Κρονίων ἑορτὴν ἔοικε λέγειν. co RA 

6 ἔγνως ἄν, ὡς ὀργίξεσϑαι γοῦν ἐφεῖται κτλ.] τὸ ἑξῆς 

ἔγνως ἂν ἐρωτήσας, ὡς ὀργίξζεσϑαι γοῦν ἐφεῖταί μοι. co RV 
8 εἴ τις ἕνα κτλ.] βάλλ᾽ ἐς κόρακας, ὄλεϑρε. γελωτοποιέ. 

βωμολόχε. c RA 
οἵ γε οὐδὲ ξἑορτάξοντες κτλ.] σημείωσαι. c Γ 

9 ὁπότε ἡ χιὼν ἐπέχει κτλ.] χειμῶνος γὰρ τὰ Κρόνια 
ἤγετο. co VA 

Κρονοσόλων. 

17 ὁπόταν τὸ στοιχεῖον" ἑξάπουν ἡ] τὴν ἀπὸ τῆς ἀκτῖνος 
τοῦ ἡλίου τῶν σωμάτων περιγραφομένην λέγει σκιάν᾽ οὕτω 
γὰρ αὐτὴν στοιχεῖον ἐκάλουν. c- BCRVA 

bl εὖ , S 

1 παραϑραύειν R|2 αὐτὸ τὸ R]| 9 mi E | 11 φύσιν E 
text. | δύναται δὲ καὶ R || 26 cf. sch. Gall. 9 | ἐκάλουν οἷον 
“ὁπόταν — qon 

10 

15 

25 



61—62. Scholia in Luciani Saturn. 19—38, Herod.1. 9233 

᾿Επιστολαὶ Κρονικαί. 

μύρμηξ 7 κάμηλος: παροιμία ἐπὶ τῶν μικροῖς μεγαλαυ- 19 

χουμένων. c» CRVA 
κοιτίσι] κοιτὶς ἣ μικρὰ κίστη, ἐν ἧ κοιταζόμεναι αἵ τῶν 51 

5 πλουσίων γυναῖκες ἀποτίϑενται τὸν χρύσεον αὐτῶν κόσ- 
μον. c A 

ἔλαφον καὶ τὰ δελφάκια κτλ.] σημείωσαι. c V 98 
σφηνοπώγωνες ἐν κωμῳδίᾳ δύο εἰσίν. ὃ μὲν ἐλεύϑερος. 34 

ὁ δὲ οἰκέτης ὃ μὲν ἐλεύϑερος ἀναφαλαντίας. ὀφρῦς ἀν- 

10 εὐπασμένος. ὀξυγένειος, ὃ δὲ οἰκέτης ἀκμάζει καὶ ὄγκον 
ἔχει ὑψηλὸν καὶ πλατύν. κοιλαινόμενον ἐν περιφορᾷ. ξαν- 

ϑός, τραχύς, ἐρυϑρός, πρέπων ἀγγέλῳ. c VA 
ἀλλ᾽ εἰᾶτε καϑ᾽ ἑαυτοὺς πλουτεῖν — ὧν οὐδὲν ὄφε- 99 
Aoc] τοῦτο καὶ Δίων ὃ Προυσαεὺς ἐν τῷ Περὶ πλούτου 
[cf. 79, 6] φησίν. —— A 

ὡς δὲ νῦν ἔχετε κτλ.] σημείωσαι. c V 33 

ψύττα: ἐπὶ τοῦ ταχέως ἀποδραμεῖν τάσσεται. c— CRVA — 35 

μηδὲ πρὸς ἔπος λαμβάνοιεν: ἀντὶ τοῦ παρευϑύς. ἢ ὅσα 81 
ἤτησαν. «ο ΟΥ̓Δ 

20 ἀναμνήσϑητι τὸν Ἰξίονα κτλ.] σημείωσαι. ἱστορία. c V 38 

62. Ἡρόσοτος ἢ ᾿Αετίων. 

Ἔν τούτῳ τῷ λόγῳ ἐξέφηνεν. ὡς ἐπιδείξεως ἄγαν κιττῶν 4 4 Nn gni ? S ξεῶς y 
Lud - , 

τοὺς ἑαυτοῦ περιειργάξετο λόγους. c VQ 

Ἡροδότου κτλ.] σημείωσαι. «ΟὟ 1 
35 οἴκοϑεν ἐκ τῆς Καρίας" ἡ ᾿Δλικαρνασὸς γὰρ τῆς Ka- 

ρίας. c» V 

2 παροιμία CRA; “σημείωσαι V (in fine ἡ παροιμία) | σμι- 
κροῖς C; ἐπὶ μ. A || 9 τὰς ὀφρῦς Vat. 942 | 9. 10 ἀνατεταμέναι, 
vel -νας Poll 4, 145 | 11 ἐν τῇ π. Poll. 4, 188 || 17 cf. sch. 
Lexiph. 3 et (om. ταχέως οὖ τάσσ.) Phot. | 18 ἤγουν παρευϑὺς 
VA | παρευϑύ C || 25 ἡ γὰρ ἁλ. φ 



234  62—64. Schol. in Luc. Herod.4 8, Zeux.2—8, Pro laps.1—7. 

4 ὕπου τὰ τελευταῖα κτλ.] σημείωσαι. c V 
8 ὅτιπερ ὄφελος] ἀντὶ τοῦ of μέγιστοι καὶ ἀξιωφελιμώ- 

τατοι. co VM 

παραϑεωρῆτε]} ἀντὶ τοῦ συγκρίνητε., ἐξετάζητε. c Vp 

65. Ζεῦξις ἢ ̓ Αντίοχος. 5 

ὀνομάτων δὲ ἄρα xrA.] ὡραῖον. c» V 
ὁ Ζεῦξις ἐκεῖνος κτλ.] σημείωσαι. ἱστορία. co V 
δύναμιν τῆς τέχνης xvÀ.] ὡραῖον. e Γ 
0 μὲν γὰρ Ζεῦξις κτλ.] ἱστορία. c V 

εἰδὼς γὰρ σφόδρα ἀλκίμους κτλ.) σφόδρα ὡραῖον. c V 10 

e» ιῷ 

oo Φι 

64. Ὑπὲρ τοῦ ἐν τῇ προσαγορεύσει πταίσματος. 

1 ἐγὼ δὲ 0* χρυσοῦς ἐπιλαϑόμενος ὑγιαίνειν κτλ.]} 
αἴ γάρτοι τῶν παλαιῶν προσρήσεις αἵ μὲν ξωϑιναὶ χαῖρε. 

αἵ δὲ ἑξσπεριναὶ ὑγίαινε. c VOQ 
2 παρ᾽ * ἀλλήλων] ἀντὶ τοῦ ἀπ᾽ ἀλλήλων ἡ παρά ἀντὶ τῆς 15 

ἀπό. co Vg 

τὸ γοῦν μακρὰ χαίρειν κτλ.] σημείωσαι. χρήσιμον. c V 

3 καὶ τοῦτο εἰπὼν κτλ.] σημείωσαι. c TV 

4 ἀλλ᾽ ὃ ϑαυμαστὸς Πλάτων κτλ.] σημείωσαι. c V 

τὸ δ᾽ εὖ πράττειν κτλ.] σημείωσαι. c T 30 
τὸ"  πεντάγραμμον] ὅτι τὸ ἐν τῇ συνηϑείᾳ λεγόμενον 
πένταλφα σύμβολον ἦν πρὸς ἀλλήλους Πυϑαγορείων ἀνα- 
γνωριστικὸν καὶ τούτῳ ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς ἐχρῶντο᾽ ὅ ἐστι 

τοῦτο X*. c— Υὺφ 

6 πεπραγὼς δεινὰ κτλ.] σημείωσαι. c T 25 
τ ἄλλῳ" ἤλῳ ἐκκρούειν τὸν ἧλον] παροιμία ἐπὶ τῶν &xó- 

ποις τὰ ἄτοπα ἰᾶσϑαι κατασπευδόντων. c- VQ 

ὧι 

2 ἀξιολογώτατοι M || 4 cf. sch. ῬΒΑ].1 8 (A). Pro imag. 7 | 
συγκρίνετε ἐξετάξετε Vg || 13 C inc. ὅτι αἱ τῶν | γὰρ q | 19 ἡ — 
16 ἀπό om. q || 24 signum illud non est in codd. || 26 cf. sch. 



64—65. Scholia in Luciani Pro laps. 8—19, Apol. 1—6. 235 

ὅτε ᾿Δλέξανδρος κτλ.] σημείωσαι. ἱστορία. c V 8 
ἄξιον δὲ καὶ Πύρρου κτλ.] σημείωσαι. «α TV 11 
ἐπὶ γοῦν τοῦ πρώτου Σεβαστοῦ κτλ.] σημείωσαι. c V 18 
ἔοικα δ᾽ ἐνταῦϑα κτλ.] ὡραῖον. — V 19 

5 65. ᾿Απολογία. 

ὀστράκου — μεταπεσόντος] Πλατωνικὴ [Phaedr.241B] 1 
παροιμία ἐπὶ τῶν ἀπροφασίστως μεταβαλλομένων ἀπὸ τῶν 

πρῴην αὐτοῖς πρεσβευομένων. «ο ἘΟΥ̓ΦΔ 
δήτραν]) ῥῆτραι᾽ συνθῆκαι, ὁμολογίαι. Ταραντῖνοι δὲ vó- 

10 μους καὶ οἷον ψηφίσματα. παρὰ “ακεδαιμονίοις δὲ δήτρα 

“Πυκούργου νόμος ὡς ἐκ χρησμοῦ τιϑέμενος. οἵ δὲ δήτρας 

ὁμολογίας. oí δὲ συγγράμματα, καὶ δητροφύλακας τοὺς 
συγγραμματοφύλακας. co Δ 

Σαλαίϑῳ"]} Κροτωνιατῶν νομοϑέτης. c ΕΥ̓ΦΔ 4 

ἑάλω] ἐλήφϑη. ἐκρατήϑη, ἐπορϑήϑη. -- Δ 
οὐ παρὰ" μικρὸν ἀτοπώτερον] σημείωσαι. ἀντὶ τοῦ 
ἱπάνυ ἄτοπον᾽ “οὐ παρὰ μικρὸν ἀτοπώτερον᾽ εἶπεν. -Ὁ 

ΕΥ̓φΔ 
ἀμύγδαλον"] ἡ ἀμύγδαλος. —— V9 5 

2» ῥυϑμοῖς] δυϑμὸς τάξις ἔμμελος ἀκόλουϑος ἁρμονίας, μέλος 

εὐφρόσυνον. c- Δ 
τοιγαροῦν] ἀμέλει. ὅϑεν δή. οὐκοῦν. διὰ τοῦτο δὴ 6 

τῷ 

1 σι 

οὖν. c A 
κατόπιν} μετὰ ταῦτα, ἀπὸ τοῦ ὄπισϑεν ἰέναι. c Δ 

Philops. 9 | scholion erat etiam in archetypo codicis C, sed 
lemma tantum (ἥλῳ ἐκκρούεις τὸν ἧλον) in C servatum est, 
tum. librarii oculi aberraverunt ad sch. Apol.i ὀστράκου μετα- 
πεσόντος 

6 Πλατωνικὴ 0m. C (cf. 234, 26 ann.) l|. 7 cf. Plat. 
Phaedr. 241 B. Reip. VII 521 C cum schol. (ἢ ἐπὶ τῶν εὐμετα- 
βόλων) || 16 σημείωσαι om. VA | 11 οὐ — εἶπεν om. A || 20 £u- 
μελος etiam Phot., Suid.; vix serib. ἐμμελὴς | ἁρμονίᾳ, om. 
μέλος sbgQ., Phot.' | 21 εὐφρόσυνον vix sanum; εὔφωνον Suid. 



9236 65. Scholia in Luciani Apol. 6—11. 

εἰς τὸν κόλπον" πτύσας] ἀντὶ τοῦ μεγαλαυχούμενος, yev- 

ριῶν ἐφ᾽ οἷς τῶν εἰς ταῦτα μισϑοφορούντων κατεκομ- 

ψεύου. c EVpA 

— ] παροιμία εἰς τὸν κόλπον πτύειν ἐπὶ τῶν πάνυ μαλα- 
LS H , , 1 EH , 4^ 09 κῶν καὶ τεϑρυμμένων᾽ τοὺς γὰρ φρονηματίας καὶ ἔπῃρ- 
, ^ 9» 73 , , , 

μένους καὶ τοῦτο αὐτὸ μεγα λόφρονας οὐκ sig τὸν κόλπον 
H " , E , : τι . δ , H 

φασὶ πτύειν ἀλλὰ πόρρω᾽ οὖς καὶ ἡ χυδαία λαλιὰ μακρο- 

πτύστας καλεῖ διασύρουσα. c- ,E,C Vp Δ 
9 €- 9 M - 5 , E 7 

8 ἀμφιλαφεῖ: ἀντὶ τοῦ ἀφϑόνῳ. πολλαχῶς κεχορηγημένῃ. c 

VA 
10 ὀδύρεσϑαι τὸ γῆρας: ἁπλότητος ἤϑους ταῦτα κατασκευα- 

στικά. ἀλλ᾽ οὖν, βωμολόχε, εἰς ταύτην κἀκεῖνοι. ὧν κατέ- 
ὅραμες ἀπηνῶς. καταφεύγοντες ἀπολογίαν λῆρόν σε καὶ 
φιλαίτιον καὶ μεμψίμοιρον ἀποφανοῦσι καὶ κώνωπα, φασί, 

μιμούμενον ἀἑξτόν᾽ τάχα γὰρ Σωκράτην ἐθέλων μιμεῖσϑαι, 

οἷς οὗτος Πρόδικον τὸν Κεῖον καὶ τοὺς κατ᾽ αὐτὸν ἀπε- 

λέγχει σοφιστάς, ἐπὶ τὴν τοιαύτην ἀπέδραμες γλωσσαλγίαν. 
ἀλλὰ γὰρ καλῶς ἔχει τοῖς Ὁμήρου [Γ 41] σε βάλλειν 

“ἢ τοιόσδε ἐὼν 
, 2 [4 (30 ὁ 2-9 3 , 55 πόντον ἐπιπλώσας írágovco ἐρίηρας ἀγείρας 

καὶ ὅσα λοιπά. c AE 

ἠλιβάτων] ἠλίβατον ὑψηλόν. ἄβατον. ἢ ὕπου ὃ ἥλιος πρῶ- 
τον βάλλει, εἴλη ἡ βεβηκυῖαν. Στησίχορος |fr. 83 Bergk] 
δὲ “Τάρταρον ἠλίβατον᾽ τὸν βαϑὺν λέγει. ἔνιοι ἠλίφατον 
ἀποδιδόασιν ἡλίῳ φαινόμενον. c» Δ 

11 Σκύλλαν" ᾿Δραβίην] ἴσως τόπος οὕτω καλούμενος. «- AE 
πρησφύγετα"] τὰ πρὸς τοὺς χειμῶνας στενὰ καὶ ὀχυρώ- 

1 cum sch. 8 (διασύρουσα. ὃ δὲ νοῦς ἀντὶ τοῦ μεγαλ.) 
coni. V || 1. 2 μεγαλαυχουμένω καὶ γαυριῶντι Δ (ad c. 8 relat., 
post 1. 9 κεχορηγημένῃ) || 4 παροιμία et τὸν om. € | πτύειν VA | 
{ cf. sch. Nav. 15 | 9 (ἀντὶ τοῦ om.) ἀφϑόνως πανταχοῦ κεχ. A | 
11 omnia evan. E || 11. 12 καταχλευαστικά lensius | 16 κύον A | 
19 ὧν A || 23 εἴλη A (num voluit εἴλῃ 3); &A4 Phot. | 26 sie A 
text.; σκυλλαραβείην E| 21 χυμῶνας A | στεγνὰ Naber 

10 

5 m 

25 



ππεπτ σ ν wn 

65. Scholia in Luciani Apol. 11—12. 9231 
ξ 

ματα. οἵ δέ φασι 'Κρήτής ἢ τοὺς νησιώτας ἅμα Μίνωι 

τῷ puer ϑαλασσοχρατοῦντι ἔφυγον εἰς σπήλαιά τινα, 

ὅϑεν ἐκεῖνα ὠνομάσϑησαν κρησφύγετα. c Δ 
πασῶν τὸ γράμμα κτλ.] σημείωσαι. c T 

δ ἀνεμώνη: τὸ ἄνϑος διὰ τὸ τὸ φύλλον εὐδιάσειστον εἶναι 

παντὶ ἀνέμῳ. c- Δ 

οὐκ ἂν φϑάνοιϊ --- προστασίας] &vi τοῦ τά χιστα (Gv, 
πάσας ἀναιρήσῃ τὰς, τοιαύτιας, προστασίας. c» V, E,A 

μισϑαρνοῦντας] ἐπὶ μισϑῷ δουλεύοντας. c TV 

10 —: οἷον τοὺς τὸν μισϑὸν ἀντικαταλλαττομένους. καὶ μισϑ- 
αρνία λέγεται ἡ ἐπὶ μισϑῷ γινομένη ἐργασία. c Δ 

τὸ μέρος] ἀντὶ τοῦ ὅσον εἰς ἡμᾶς ἧκεν, εἰς τὸ μέρος 
ἡμῶν συμβάλλεται. c— ΕΥ̓ΦΔ 

τῆς Αἰγυπτίας xrÀ] ὦ μακαρίας τῆς τότε Ῥωμαίων 

15 ἀρχῆς. x«9' ἣν οὕτω ταῦτα ἐπράττετο. οὐχ ὡς νῦν πάντα 
ισυγ χύσεως καὶ ἀγνωσίας πάντα ,ἐμπέστλησται ,καὶ τὸ; 

ἑκάστῳ (δοκοῦν νόμος. c- |E,A 

ἁπαξαπάντων: ὑφ᾽ ἕν᾽ ἀντὶ γὰρ τοῦ παντάπασιν.  Agi- 
στοφάνης Εἰρήνῃ [241] 

Ξ0 “᾿ἁπαξάπαντα καταμεμυττωτευμένα.᾽ c ECVQA 

ὃ μισϑὸς --- παρὰ τοῦ" βασιλέως] εἴ τί σου ἄλλο, ταῦτα 

πλεονεξίας κατήγορα καὶ ἀλαζονείας. καλῶς μὲν γὰρ εἶχέ 

σοι 3j ἀπολογία τὰ κοινὰ συνδιαφέρειν τοῖς ἄλλοις καὶ 
διαχειρίξειν προβαλλομένῳ καὶ πρὸς ἐπαίνου ὑμῖν τοῦτο 

35 παρὰ πᾶσι τὸν βίον ἐπανορϑοῦσϑαι προϑυμηϑέντι. τό 
γέ τοι παρὰ βασιλέως προσϑεῖναι μισϑοφορεῖν καὶ οὕτω 
μισϑοφορίαν ὑπερφυῆ οὐκ ἔστιν ἥτις ἄλλη ταύτην ὑπερ- 

1 ὅτι Κρῆτες Ῥμοί. || 5 τὰ φύλλα εὐδιάσειστα Etym.|| Τ cf 
τὸ 

sch. Vit. auct. 26 | 8 τοιαύτας προστασίας om. A || 10 ἐπὶ 

μισϑῶ Δ; cf. Phot. μισϑάρνης" μισϑὸν ἀντικαταλλάττων 14 τῆς 
τότε om. Δ | 18 παντάπασίν ἐστιν ΟὟ || 30 καταμεμυττωμένα 
codd. | 26 βασιλεῖ A || 21 ὑπερφυᾶ Δ | ἄλλη om. Δ 



238 65. Scholia in Luciani Apol. 192—125. 

βάλοιτο φιλοτιμία καὶ πλεονεξία᾽ εἰ γὰρ τὸ παρὰ τοῖς 
» - *, , E « " ' 

ἄλλοις μισϑοφορεῖν αἰσχρόν, πολλῷ μᾶλλον τὸ παρὰ βασι- 
-" ' , ^ ^ € , 

λεῖ, καὶ εἰ τὸ μικρὰ μισϑαρνεῖν καταγέλαστον, τί Qv εἴποι | 
' , er ' 1 , , , , t 

τις τὸ μεγάλα; 0cov γὰρ βασιλεὺς ἰδιώτου εἰς τύχην ὑπερ- 

σι 

- ' ' , - , J - » * 

τερεῖ X«L τὰ δέκα τῆς μονάδος εἰς πλῆϑος. τοσοῦτον καὶ 

τῷ φιλοσοφεῖν αἱρουμένῳ κατὰ τὸ κράτιστον, ἄν τε ὑπὸ β 
μικροῦ ἄν τε ὑπὸ μεγάλου φιλοσοφίας ἐκκρούοιτο, εἰς γέ- 
λῶτα πλατύτερον συντελοίη. ἴσως γὰρ τὸ μικρὸν συγγνωστόν. 

Θεόγνιδα [1155 Bergk] συνέπαινον ἔχον, ἐν οἷς φησιν 
A] » € 293 X 9 ,ὔ » - S 
οὐκ εὔχομαι πλουτεῖν οὐδὲ ἔραμαι, ἀλλά μοι εἴη ζῆν ἀπὸ 10 

τῶν ἐλαχίστων᾽. co EA. Addit A: (om. πλουτεῖν --- ἐλα- 
χίστων): οὕτως ὄναιντο oí καϑ᾿ ὑμᾶς. εἰ τοῦτο πράτ- 

τουσιν᾽ οὐ γὰρ ov, T ἀλλ᾽ ἢ τοῦ ᾿Δοσσυρίου ἀληϑῶς εἰ- 
- , ? M , 2A , ' , ' 

πεῖν κατ᾽ οὐδὲν διακείμενοι ᾿Δἀνακενδαράξιδος. καὶ τί γὰρ 

ἄλλο: cc 15 

18 δασμούς] μερισμοὺς φορολογίας. c- Δ 

τῶν ἀρχομένων ἐπέτειοι κτλ.] σημείωσαι. c T 
καὶ τὸ ἐπὶ ταῖς --- ὑπὲρ τῶν φροντίδων] scholion 
ascriptum evanuit c- E 

εἰκάξειν ἣν ἐθέλῃς — τῶν ἀκροτάτων] scholion ascri- 

ptum evanuit co E 

15 λευκήν} δύο γὰρ ψῆφοι τοῖς νικῶσιν GvéxswrO, λευκὴ 

καὶ πλήρης. ὥσπερ τοῖς ἡττωμένοις ἡ μέλαινα καὶ 7| τετρυ- 
πημένη. c- VECQ A 
? va € , , 3». E L4 

οὐ φροντὶς" Ἱπποκλείδῃ] παροιμιία ἐπὶ τῶν ἄγαν κατα- 95 
φρονούντων τινὸς καὶ ἀπεριμερίμνως διακειμένων. “Ὁ 

A,E,V9 

τῷ 0 

— ] παροιμία. c TV 

7 μικρᾶς — μεγάλης Δ | sig— 8 συντελοίη postea add. 
m1 E | 12 ὑμᾶς Laur. 573, 18: ἡμᾶς Δ || 18 οὔ A; fort. oóv | 
14 exsp. διιστάμενοι | ἀνακυνδαραξίδου» cf. sch. Toy. trag. 41 
(Καλλίας) vers.fin.: : Σαρδανάπαλος υἱὸς ἦν ἀνακυνδαράξου | 16 οἵ 
Suid. (s. v. δασμοφορεῖν) δασμὸς --- μέρος φόρου || 22—24 paene 
omnia evan. E | cf. sch. Pisc. 21. Bis acc. 35 || 25 cf. sch. 
Herc. 8 | 26 τινῶν Δ 



66—67. Scholia in Luciani Harmon. 1—3, Hesiod. 1--ὅ. 239 

66. Ἁρμονίδσης. 

scholion VI vel VII verborum titulo ascriptum evanuit «Ὁ E 1 

εἰπέ uoi*, ἔφη] παρέλκει τὸ ἔφη καὶ περιττόν ἐστιν ᾽4ϑη- 
ναίων ἔϑει. c-— VEQ 

5 καὶ νικήσας ἐν τῷ Alavri κτλ.] σημείωσαι. c E 
ἐπιδεικνύμενοι τοῦ παρὰ κτλ.] σημείωσαι. c V 3 

61. Διάλογος πρὸς Hoíodor. 

σεμνά] σεμνὸν ἐπὶ τοῦ ἀξιωματικοῦ λέγεται. ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ 1 
καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπερηφάνου τιυϑέασιν᾽ Εὐριπίδης Μηδείᾳ [215] 

10 “οἶδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν σεμνοὺς γεγῶτας᾽" 

καὶ ἐν ἹἹππολύτῳ [93] 
“μισεῖν τὸ σεμνὸν καὶ τὸ μὴ πᾶσι φίλον". 

καὶ ἔνδοξον. Εὐριπίδης αὖϑις [Hipp. 99] 

“πῶς οὖν οὐ σεμνὴν δαίμονα προσεννέπεις 
15 χαὶ τὸ μέγα σεμνὸν λέγει. «ο Δ 

ϑεσπέσιον"] ϑέσπιον. ϑεῖον, ϑαυμαστόν, πρᾷον. ϑεοῦ 
νομοϑέτημα. ἐκ ϑεοῦ πεσόν. «ο Δ 

, , , , , κ᾿ - - , 3 

φϑόνου) φϑόνος πάϑος λύπης ἐπὶ τῇ τῶν πέλας εὐπρα- 3 

yia. c A 

50 εἰς ὃν καιρόν τινα ἄλλον] ,ὑπέρϑεσις τοῦ “εἰς ὅντινα 
ἄλλον καιρόν᾽. ἵνα περικαλλῆ τὸν λόγον ποιήσῃ, ὡς ἐν τῷ 
ς ' ᾿ ji x , E ou e nr ey H M ^ 
εἰ καὶ διὰ μηδὲν ἄλλο᾽, ὁπόταν of δήτορες “εἰ καὶ μὴ Ói 

ἕν ἄλλο᾽ ὑπερϑέντες εἴπωσιν. εἴ τι) χρὴ “Ἑρμογένει {Π. ἰδ. 

338, 8 Sp.] πιστεύ ειν.. «οΕ Φ SA 
35 βδάλλειν᾽"] ἀμέλγειν᾽ καὶ βδαλεὺς τὸ ἀμολγεῖον. «α- ὙΦΒΔ 4 
σκινδαλάμους"] τὰ λεπτὰ καὶ ἰσχνὰ τῶν λόγων ξητήματά 5 

φησιν, ὡς καὶ ᾿Δριστοφάνης ἐν Νεφέλαις [130] 
“λόγων ἀκριβῶν σκινδάλμους μαϑήσομαι. 

8 οὗ sch. Menipp. 6 | 18 καὶ τὸ ἔνδ. Phot. | αὖϑις A; 
Ixzxolóro Phot. | 14 o? A Phot; σὺ Eur. | δαίμον᾽ οὐ Eur., 
Phot. | 18 σεμνὸν λέγει om. Phot. || ?5 ἀμόλγιον Dindorf 



940 567—068. Scholia in Luciani Hesiod. ὅ---8, Scyth. 2—11. 

E M 3, A4 ' , , ce, 93 ^ , 

τοῦτο δὲ ἐπὶ μὲν εὐθείας ὀξύνεται. ἐπὶ δὲ πλαγίων παρ- 
οξύνεται. λέγεται δὲ σκινδάλματα καὶ τὰ τῶν καλάμων 

ἀποξύσματα. c Δ 

λαβάς"] ἐπαφάς. ἀφορμάς, μέμψεις. c Δ 
κατακνίξουσι]} κατατέμνουσι. καταλυποῦσι, καταβάλλου- 

σιν. c» A 

ἄττα: τινὰ ἢ ἅτινα ἢ nd dio ἢ ὀλίγα. c— A 

6 φοφμῷ"!] φορμὸς προκάλυμμα ἢ πλεκτὸν ἀγγεῖον ἐκ φλοιοῦ, 

ἐν ᾧ εἰώϑεσαν ἰσχάδας κομίζειν. co Δ 

Ἰ πάνυ zotutvixóv*]| ἀντὶ τοῦ ἁπλούστατον καὶ κατὰ ποι- 
μενικὴν εὐήϑειαν. co. EVDSA 

μακέλλην"] μάκελλα ἡ καὶ δίκελλα λεγομένη. co Δ 
8 τοῦ κρύους — πολλὰ τοιαῦτα] ἄξιά γέ συ ποιῶν τοὺς 

-“ , n c μ᾿} A c » ar 

σαυτοῦ διδασκάλους διασύροις. ὡς Gv μὴ ἡμεῖς πράγματα 
57 , e | , 

ἔχοιμεν βόρβορον ἀναδεύοντες. c- EA 

68. Σχκύϑιος ἢ Πρόξενος. 

2 ᾿Δφχιτέλους γυνὴ κτλ.] σημείωσαι. χρήσιμον. c V 

4 ἀλλὰ πρὸς Axiváuov κτλ.} σημείωσαι. co V 
ἢ προξενήσεις αὐτοῦ: ἀντὶ τοῦ πρόξενος αὐτοῦ γένοιο. ce 

Εγφ 

9 τοὺς Σύρους ἡμᾶς] σημείωσαι. Σύρος ὃ δυσσεβὴς οὗτος 
Σαμοσατεύς. ὡς ἐν τῷ λόγῳ τῷ “᾿Πῶς ἱστορίαν συγγρά- 

φειν δεῖ δηλοῖ σαφῶς [c. 24 schol] — E 

νησιώτης] τὸν Τηλέμαχόν φησι. c E 
— ] σημείωσαι. «ΟΥ̓́ 

11᾿᾽4ϑηναίους πρὸς τὸν τοῦ Κλεινίου κτλ.] σημείω- 
σαι. Ὁ 

2 σκινδάλαμοι Phot. | 9 εἰώϑεισαν A | ἰσχάδες κομίξεσϑαι 
A (ἰσχάδες κομίξεσϑαι Etym.) | 10 ἁπλότατον E || 14 διασύ- 
ρεις A || 15 ἔχωμεν A 

15 

25 



69—10. Schol.in Luc. Tragoediop. v.313—318, Hermot.3—25. 24] 

69. Τραγῳσιοποσάγρα. 

ψολόεντι" — βέλει] κεραυνῷ καυστικῷ. c- R v. 313 

μυρομένη] ϑρηνοῦσα. c- R y. 317 
Σιπύλῳ") Σίπυλον ὄνομα ποταμοῦ. c- R 

5 Τριτωνίδος] Τριτωνὶς λίμνη. c- R γ. 818 

10. Ἑρμότιμος ἢ Περὶ αἱρέσεων. 

οὐκοῦν ὃ διδάσκαλος xrA.] σημείωσαι. ὡραῖον. —- V 8 
, 3 , , 2 , , 

οὐκ ὀλίγοι μάλα ἐρρωμένως κτλ.] σημείωσαι. c V 

εἰ} εὐχκτικὸν τὸ εἴ. πολὺ δὲ παρὰ Πλάτωνι τοῦτο. c- E 
ιο ὥσπερ φασὶ τὸν Ἡρακλέα κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. 7 

ἱστορία. c- V 

Χαιρεφῶντα xvÀ.] σημείωσαι, ὅτι Στωικὸς ὁ Σωκράτης" 15 
ἐπ᾽ αὐτὸν γὰρ ὁ Πύϑιος Χαιρεφῶντα appicgFbago εἰπὼν 

ey 

Q 

ἀνδρῶν δὲ πάντων Σωκράτης copoórerog . co EV 

15 ἐν χρῷ κουρίας] σημείωσαι, ὅτι κεκαρμένοι τὰς Keep 18 

of Στωικοί. c E 19 

ὅτι ὠγαϑὲ ἀνδριάντων κτλ.] ὡραῖον. c- E 
— ] σημείωσαι. c V 
τί àv πάϑοι xvA.] ἀστεῖον. -— EV 

90 φησὶ γὰρ ὃ μῦϑος κτλ.] σημείωσαι. ἱστορία. c V 90 
ἣ μὲν ἀρετὴ τοιόνδε κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. ——- V 99 
ἐσσύμενον) Ὅμηρος [Z 518] "5 μάλα δή cs καὶ ἐσσύ- 98 
μενον κατερύκω οὐδ᾽ ἦλθον ἐναίσιμον, ὡς ἐκέλευες". «ΟΕ 

- αὐϑιγενής] αὐτόϑι γεννηϑείς, αὐτόχϑων. c Δ 9 
οἡ Ἡσίοδος] τὸ τοῦ Ἡσιόδου [Op. 289] ἐκεῖνο περὶ ἀρετῆς 25 

“τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα ϑεοὶ προπάροιϑεν ἔϑηκαν 

καὶ τὰ ἕξῆς᾽. co A 

4 cf. Suid. s. v. Σίπυλος | 5 post τριτωνὶς fort. δὲ legitur | 
12 ὅτι — 14 σοφώτατος om. V | 14 δ᾽ ἁπάντων sch. in Plat. 
Apol. 21 Α | 15 cf. sch. Bis acc. 20 | 23 δηϑύνων οὐδ᾽ Hom. 

ScHoLriA rx LvcraAwNvM ed. Rabe. 16 



949 10. Scholia in Luciani Hermot. 27— 53. 

27 ἡδέως εἰς Kógiv8ov ἐλϑεῖν]) τὸ παροιμιῶδες ἐκεῖνο λέγει 

“οὐ παντὸς ἀνδρὸς ἐς Κόρινϑον ἔσϑ᾽ ὃ πλοῦς". 

co REV 
28 ἐπὶ διπός] παροιμία "9:00 ϑέλοντος χἂν ἐπὶ ῥιπὸς 

πλέοις᾽᾿. εἴρηται ἐπὶ τῶν πάνυ ἀπόρων καὶ ϑεῷ μόνον 
εἰς λύσιν ἐπιτρεπομένων. co VBEC 

— ] óiw τὸ κατεσκευασμένον πλέγμα ἐκ τῆς οἰσύας ἢ ψία- 
ϑος, ἴσως ἀπὸ τοῦ ῥίπτεσϑαι ἐν παντί. c A 

τἀληϑοῦς ἑνὸς ὄντος κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. co V 
81 εἰπέ μοι λέγων κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. c V 
88 οὐκοῦν ἤν τινα καὶ τῶν ἀϑλητῶν κτλ.] ὡραῖον. «ΟὟ 

πρῶτον μὲν αὐτοὶ κινούμενοι κτλ.] ὡραῖον. c- V 
φαίη μὲν ἂν ἕκαστος κτλ.] ὡραῖον πάνυ. «ΟΥ̓ 

84 ὁ Πλάτων κτλ.] ὡραῖον. c— V 
μὴ πεπειρᾶσϑαι ἄλλου ἀνδρός] τοῦτο περὶ Δίωνος 
ἱστοροῦσι τοῦ Προυσαέως. ὃν καὶ διὰ τοῦτο χατ᾽ εὐφη- 
μισμὸν Χρυσόστομον Ἕλληνες ὠνόμασαν. co BE 

35 πρὸς" τῆς Ἑστίας] φίλον ὄντα κατὰ τῆς Ἑστίας ἐξορκοῖ" 
αὕτη γὰρ καὶ πρὸς τὸ εἶναι ἡμᾶς αἰτιᾶται, καϑὰ καὶ Πλά- 
τῶν ἐν Κρατύλῳ [401 C] ἐτυμολογῶν αὐτὴν ἀποφαίνεται. 

καὶ πρὸς φιλίαν αὐτὴ συνάγει διὰ τῆς κατ᾽ οἶκον ἐσχάρας 

τοῦτο προμηϑουμένη. c- VE 

47 λαβύρινϑον κτλ.] σημείωσαι διὰ σύνταξιν. c- E 

53 καὶ τί σοι ἀποκριναίμην κτλ.] χρήσιμον. c V 
φοίνικος] φοίνικα τὸ ᾿ἀράβιον λέγει πτηνόν. c EV 
ὅσοι φιλοσοφοῦσιν] τὸ τῆς Σκεπτικῆς ἔοικας. ὦ Δυκῖνε. 

ληρεῖν ἐπεὶ γὰρ κἀκείνη ἀκαταληψίαν πρεσβεύουσα ἀνεπί- 
κριτον ματαιολογεῖ τὸ ἀληϑές. παρόσον πάντες ἄνϑρωποι 

1 τὸ παρ. μέτεισιν ἐκεῖνο οὐ EV | 2 ἐις EV || 4 cf. Eur. 
fr. 397. F. T. G.? p. 79? N. Μενάνδρου μονόστιχα 61 Meineke; 
cf. Wilamowitz, Act. Acad. Boruss. XIX [1904] p. 631 ann.2 | 
5 πλέοι EV; πλέει Ο (παροιμία post πλέει) | μόνων E || 15 cf. 
Vit. Dion. II 328, 16 Arnim | 18 cf. sch. Philops. 5 | 19 ἑστιᾶται 
(om. καϑὰ — 20 ἀποφαίνεται) V | 21 αὐτὴ E; αὐτῆς V || 21 ἐπεί- 
περ κἀκ. Fritzsche 

10 

20 
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10. Seholia in Luciani Hermot. 53—54. 243 

καὶ τῇ τῶν λόγων ἰσοσϑενείᾳ δεόμενοι τοῦ ἐπικρινοῦντος. 

ἀνθρώπῳ δὲ τοῦτό φησιν ἀμήχανον γενέσθαι. πκαϑότι 
οὐδεὶς ἀνθρώπων ἀδιάτρεπτος γνώμης ἀληϑοῦς. ἀλλὰ 
κἀγὼ φήσω᾽ ἐπεὶ καὶ αὐτὸς σὺ ὃ ταῦτα ληρῶν ἄνϑρω- 

πος. ἐν μέρει καὶ σὺ τῆς σῆς παραπολῇ ἀκριβολογίας καὶ 

τὸ μηδὲν λογισϑείης παρά γε τοῖς νοῦν ἔχουσι καὶ οὕτω 
τοῖς οἰκείοις ἁλώσῃ πτεροῖς. co RE 

φασί γέ τοι τῶν πλαστῶν κτλ.] σημείωσαι. «ΟὟ 
' ΕΞ , , Ἄλον ΄ e , €t ὙΠ, ὄνυχα μόνον λέοντος] ἀπὸ τούτου ἡ παροιμία “ἐξ ὀνύ- 
χων ὃ λέων᾽. c VE 

--- τὸν ἐγκεκαλυμμένον λόγον, ὅς ἐστι σοφισματώδης. ἐπ᾽ 
9 M , , 3 , M 5, ' οὐδενὶ ποταστρέφων χρησίμῳ ἀναλαμβάνει. πλὴν ἔστι καὶ 

M! “- , M 9 M - 

μερικὴ γνῶσις αὐτόπιστος καὶ ἀληϑὴς καὶ μηδὲν τοῦ καϑ- 

όλου δεομένη. ὡς φέρε τοῦ ἀριϑμοῦ μέρη ὁ δύο καὶ ὃ 
, e κ᾿ , Y: e , E e * 

τέσσαρα. ὃ δὲ τούτων Guvextix0c ὃ δέκα προσεχῶς. ὡς καὶ 

τοῦ δέκα ὃ ἕκατὸν καὶ τούτου ὃ χίλια κἀκείνου ὃ μύρια. 
9 " , , ji A] , M , , A οὐδὲν μέντοι κωλύσει τὸν τὰ δέκα μὴ ἐπιστάμενον ἰδιώτην 

μηδέ γε τὴν τῶν ἀρυϑμῶν, ἥτις φύσις αὐτοῖς, τοῦτο γοῦν 
ἐπίστασθαι ἀπαρεγκλίτως. ὡς μία καὶ μία δύο καὶ δὶς δύο 

τέσσαρα. ὥστε οὐ πάνυ γενναῖος ὃ διατρέπων τὸν τοιοῦτον 
λόγον. ὡς. εἰ μὴ τὸ καϑόλου τις εἰδείη, οὐδὲ τὸ κατὰ μέρος" 
τοὐναντίον γὰρ ἀπὸ τῶν μερῶν τὸ ὅλον συλλογίζεται καὶ 

ἡ τῶν κατὰ μέρος ἄϑροισις πρὸς γνῶσιν τὸ καϑόλου ὑφί- 

στησιν᾽ ἐπεὶ μηδέ τις φύσις τοῦ καϑόλου λεγομένου καϑ᾽ 

ἑαυτὴν ὑφισταμένη. ταύτῃ καὶ ὃ σοφὸς ὑμῶν ᾿Δριστο- 

τέλης [Anal post. A 22. 88 ἃ 33] τερετίσματά που τῶν 
[d - , * A] , rr Y ς E , 

ἑαυτοῦ λόγων φησὶ τὰ xc90AÀov. ὥστε καὶ ὁ τοῦ λέοντος 
P4 2. 4 * , M - , 2 3 , , 

ὄνυξ αὐτὸ τὸ μέρος yvocOiv τῷ Φειδίᾳ ἐξ ἀναλογίας. εἰ 
' M 5 -“ , - - 

χαὶ μὴ τὸ εἶδος. τὸ γοῦν μέγεϑος παραστῆσαι τοῦ ϑηρίου 

οὐδὲν πεποίηκεν ἐμποδών. εἰ δὲ καὶ ἀναλογίαν ἀναιρή- 

σεις. τί ἂν ἄλλο ἢ πρὸς ἄλογον σαυτὸν συνωϑήσεις καὶ 

9 φησι τοῦτο Γ | ὃ παραπολεῖ | | 14 ὁ (post καὶ) om. V 
20 λόγος post διατρέπων add. EV | 21 εἰδῆι EV l 28 ἐξ ἀναλο- 
γίας τῷ φειδία V | 80 ἀναιρήσηις EV | 81 ἄλλο εἰ Γ 

105 



944 10. Scholia in Luciani Hermot. 54— 1. 

τῶν ὄντων ἁπάντων ἀνεπαίσϑητον ζωήν; καὶ φϑόνος 

οὐδείς σοι τῆς σοφῆς ταύτης ἐμπληξίας, δι᾿ ἣν καὶ πρὸς 
τοὺς λύκους ἀποπεμῳϑήσῃ ὡς “υκῖνος τῷ ὄντι χαὶ ὧν 
καὶ καλούμενος. co REV 

61 ἔχοις ἂν εἰπεῖν κτλ.}] ὡραῖον. c V 
ἐπιρρεῖν xvÀ.] “᾿ἄλλην μὲν ἐξαντλοῦμεν, ἡ δ᾽ ἐπεισρέει᾽" 
[cf. fr. adesp. 89. F. T. G? p. 856 N.]. ὦ VREC. Ad- 
dunt ECV: τοῦτο 7| παροιμία. c 

62 ὅτι φαρμάκῳ κτλ.}] ὅτι T, φιλοσοφία φαρμάκῳ ὀλεϑρίῳ 
ἔοικεν. c ΓΥ͂ 

64 ἀλλ᾽ ἔτι τοῦ μεγίστου κτλ.] ὡραῖον. c» Γ 
ἀλλὰ κατὰ τοὺς ᾿Αρεοπαγίτας κτλ.] σημείωσαι. c ΓΥ͂ 

65 εὑρόντες δὲ οὐδὲν κταλ.] ὡραῖον. co V 
66 τἀληϑὲς εὑρεῖν] ἵνα καὶ εὕρῃ, τίς ὧν εὑρήσει, βδελυρώ- 

τατε, ἄνϑρωπος ὦν; καὶ τίς τούτῳ πιστεύσει. τῆς ἀνϑρώ- 
που φύσεως κατὰ σὲ οὐδ᾽ ὅλως ἐχούσης τὸ κεκριμένον καὶ 
ἀδιάπταιστον; co E 

67 ἀπομηκύνων τὸ πρᾶγμα κτλ.] ὡραῖον. c E 
68 ὑφ᾽ ἑκάστων ἢ ϑαλλῷ κτλ.] σημείωσαι. c- ΓΥ͂. Addit V: 

ὡραῖον σφόδρα. c 
τῷ ἐπιτραπεξίῳ" ὕδατι] τῷ ἐπὶ τῆς τραπέζης ἐκχεομένῳ. 
ὃ διὰ τὴν ἰσορροπίαν καὶ τὸ ἀπαρέγκλιτον τῆς τραπέζης 

ἐπὶ χώρας μένον καὶ τῆς ἐπιφανείας ἐπανεστηκὸς τῷ τῷ 

δακτύλῳ ὀχετηγοῦντι αὐτὸ φιλεῖ ἕπεσϑαι δυτῆς φύσεως 

ὑπάρχον καὶ ἀτρεμεῖν μὴ πεφυκός. co ΥΙΖΕ 
70 ἄριστα κρῖναι δυνάμενον κτλ.] ὡραῖον. —— V 

ἐπεὶ καὶ τὰς ἀποδείξεις αὐτὰς κτλ.}] ἀλλ᾽ εἰ τοῦτο, τί 
καὶ αἱ νῦν αὗται ὑπὸ σοῦ λεγόμεναι ἀμφίβολοι; c» IE 

ἄνϑρακάς" μοι τὸν ϑησαυρὸν ἀποφήνας] παροιμία 
ἐπὶ τῶν ἐφ᾽ οἷς ἤλπισαν διαψευσϑέντων. c Δ 

περὶ ὄνου σκιᾶς] σημείωσαι. co V 

11 

ὁ ἄλληι ΓΟ | μὲν γὰρ V | ἐξηντλοῦμεν CV || 14 τίς οὖν 
Reitz | 23 fort. μένει || 2 πεφυχότι FE V; cr. Iacobitz || 28 ἀμ 
φιβολίαι edit. 

10 

- 5 

25 

30 
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10. Scholion in Luciani Hermot. 11. 245 

— ] παροιμία “ὄνου σκιά᾽ ἐπὶ τῶν μηδενὸς ἀξίων. φασὶ 

δὲ εἴλκύσϑαι τὴν παροιμίαν ἀπὸ τοῦ 4ημοσϑένει τῷ δή- 

τορι συμβάντος. δίκην γάρ ποτε. ὥς φησιν ᾿Αριστείδης. 

ἀπολογούμενος, ἧς τὸ τίμημα ἦν. τί χρὴ παϑεῖν ἢ ἀποτῖσαι, 

τοῦ κατηγόρου δεινῶς εἰρηκότος καὶ προσεξειργασμένου. 

διότι (0) εὐθϑυνόμενος οὐδενὶ δικαίῳ. μόνῃ δὲ τῇ 4ημο- 

σϑένους δεινότητι πέποιϑεν, oi δικασταὶ μετεωρισϑέντες 

οὐ προσεῖχον τῷ 4ημοσϑένει, ἀλλ᾽ ἐϑορύβουν κωλύοντες 

ἀπολογεῖσϑαι. καὶ τούτου συμβαίνοντος ἐπὶ πλείονα χρόνον 

διαλιπόντων ποτὲ μικρὸν καὶ γενομένης βραχείας ἡσυχίας 

᾿ἄνδρες᾽ ἔφη “δικασταί, μικρόν μου χρόνον ἀνάσχεσϑε καὶ 
συγχωρήσατέ μοι λόγον οὐ πάλαι γεγονότα διηγήσασϑα!ι᾽. 

τῶν δὲ συγχωρησάντων διὰ τὸ μὴ ὑπολαβεῖν τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

μέλλον λέγεσϑαι ἱνεανίσκος rig! ἔφη "Gv ἐπὶ φιλολογίαν 

εἰς τὴν πόλιν ἡμῶν παραγεγονότων ὅτε ἀποτρέχειν ἔμελλεν. 

ἐμισθώσατο ὄνον πρὸς τὸ τὰ σκεύη διακομίσασϑαι μέχρι 

Μεγαρέων. ὑπὸ κύνα δὲ τῆς ὥρας ὑπαρχούσης κατὰ τὸ 

μέσον τῆς ἡμέρας ἐκκαίοντος τοῦ ἡλίου ϑερμότερον οὔτε 
τὸ ὑποζύγιον συνέβαινε ϑέλειν ὁδοιπορεῖν οὔτε αὐτὸν ἀκο- 
λουϑεῖν δύνασϑαι. καταλύσαντος οὖν τὸ φορτίον τοῦ ὀνη- 

λάτου καὶ τὸν ὄνον στήσαντος ἐκτὸς τῆς ὁδοῦ μὴ δυνά- 

μενος ὑπομένειν τὸ καῦμα ἀλλὰ κακῶς διακείμενος ὑπὸ 

τὴν τοῦ ὄνου σκιὰν ὑποδὺς μένειν οἷός τε ἦν. τοῦ δὲ 

ὀνηλάτου ἐκεῖνον μὲν κωλύοντος. ἑαυτῷ δὲ ἐπιβάλλειν λέ- 

γοντος διὰ τὸ καὶ τὸν ὄνον ἴδιον εἶναι καὶ τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ 

σκιὰν ὑπάρχειν ἰδίαν — μεμισϑωκχέναι γὰρ μόνον τὸν ὄνον 

1 hoc scholion in E numquam fuisse moneo | παροιμία om. 
sch. in Plat. Phaedr. 2600 | 3 tacent de Aristide Suid. s. v. ὄνου 
σκιά, Sch. Arist. Vesp. 191, Vit. X orat. p. 9289 Westermann; de 
paroemiographo Aristide cogitandum censet B. Keil | 5 προ- 
εξειργασμένου sch. Plat. | 6 ὁ add. sch. Plat. | 7 ὡς οἱ sch. 
Plat || 8 προσεῖχον τὸν νοῦν sch. Plat. | 9 τοῦτο συνέβαινεν 
sch. Plat. | 10 διαλειπόντων sch. Plat.| 13 τὸ μέγα τι ὑπολαβεῖν 
sch. Plat. | 14 λέγεσϑαι sch. Plat.; γίγνεσϑαι A || 16 σκεύη αὑτοῦ 
sch. Plat. | 18 σφοδρότερον sch. Plat. 



246 10. Scholia in Luciani Hermot. 71— 74. 

διακομίσοντα αὐτοῦ τὰ σχεύη. οὐ μὴν τὴν σκιὰν αὐτοῦ —, 

ὡς δὲ καὶ ὁ νεανίσκος ἀντέλεγε πάλιν φάσκων τὴν ἡμέραν 
ὅλην αὑτοῦ τὸν ὄνον εἶναι καὶ πολλὴν ἀντιλογίαν γενέ- 
σϑαι συνέβαινεν ἐκ τούτου, εἰς μάχην ὥρμησαν. ἐπεὶ δ᾽ 

ὃ μὲν ταῦτα εἰπὼν κατέβαινεν ἀπὸ τοῦ βήματος. οἵ δὲ 5 
δικασταὶ κατεῖχον ἀξιοῦντες τὸ γενόμενον πέρας ἐξηγή- 
σασϑαι. ἐπιστραφεὶς ᾿ἄνδρες᾽ εἶπεν, ᾿ὑπὲρ uiv ὄνου σκιᾶς 
βούλεσϑε ἀκοῦσαι, ὑπὲρ ἀνθρώπου δὲ κινδυνεύοντος τῷ 

βίῳ κωλύετε λέγειν; οὕτω δὲ τοὺς δικαστὰς συγχωρήσαν- 

τας ὀρϑῶς ὑπὸ τοῦ δήτορος ἐπιπεπλῆχϑαι λέγειν ἐφεῖναι. 10 
ὅϑεν τό τε τοῦ διηγήματος εὔστοχον καὶ τὸ τοῦ φρονή- 
ματος παρρησιαστικὸν διαμνημονευϑὲν παροιμίας ἔλαβε 
τάξιν. Co Δ 

αἰτιῷτο τὴν τύχην κτλ.] ὡραῖον. c- Γ 

κενὴν καὶ μακαρίαν) κενὴ μακαρία ἡ κατὰ τοὺς 15 
ὕπνους τισὶν ἐγγινομένη εὐδαιμονία τοιαῦτα τοῖς ὀνειρώτ- 

τουσιν ἐμποιοῦσα τὰ εἰς τρυφὴν καὶ εὐετηρίαν, ὅσα ὃ 

παρὼν διέξεισι λόγος. διὸ καὶ μακαρία μὲν ὅσον ἐπὶ τῷ 

ὕπνῳ τὴν ἀπόλαυσιν ὑποβαλλομένη. κενὴ δὲ ὅτι μηδ᾽ 
ὅλως μηδὲν ἑστὸς ἔχει καὶ βέβαιον, ἀλλὰ μετὰ τοῦ ὕπνου so 

καὶ τὴν εὐημερίαν ἀφίπτασϑαι. τοιοῦτο καὶ τὸ τοῦ ϑεο- 

λόγου Γρηγορίου [in laudem Basilii c. 18, vol. 36 col. 520 
Migne], (ὃς) κενὴν μακαρίαν τὰς ᾿ἀϑήνας ὠνόμαζεν ὡς xaT 

οὐδὲν τῆς ἐν ὕπνοις εὐετηρίας διαφερούσας. c- bECV 

79 καὶ ἐπενόεις οὐδὲν κτλ.] σημείωσαι. «ΟΥ̓ 25 

73 φασὶ τὴν Μήδειαν κτλ.] σημείωσαι. c5 EV 
74 γεωμετρία κτλ.] σημείωσαι. περὶ τῆς γεωμετρίας. ce [2 

1 διακομιοῦντα sch. Plat. | 4 συνέβαινεν ἐκ τούτου γίνε- 
69a, ἕως εἰς sch. Ρ]αὖ. [ 9 καὶ οὕτω τοὺς sch. Plat. | 15 κενὴν 

καὶ in textu ΓΕΥ͂ | cf. sch. Ver. hist. I 6. Nav. 12 | 19 ὕβαλ- 

λοΐ E; ἐπιβαλλομένη C; ὑποβάλλομεν [V | 19. 20 μηδ᾽ ὅλως om. 
[V]| 20 ἑστὼς EC] 23 ὃς addidi | 23. 24 ταῖς — εὐετηρίαις C || 
24 διαφερούσας edit.; διαφερούσης T ECV 
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— ] σημείωσαι σφόδρα. c V 

πρὸ Εὐκλείδου κτλ.] σημείωσαι. c2 V 16 
ἔπειτα ἐς πόσον κτλ.] σημείωσαι. c ΓΥ͂ 78 
ὡς εἴ τις κτλ.] ἀστεῖον. c E 

— [ σημείωσαι. «ΟὟ 

τῶν φιλοσοφούντων κτλ.] ὡραῖον. «α E 79 
τὸ σύφαρ] ἤγουν τὸ δέρμα. «ΟΥ̓ 
ἀμελήσαντας τοῦ ÓÀxoU: ἤγουν τοῦ σώματος λέγεται 
γὰρ ὁλκὸς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ὄφεως, ἀπὸ τοῦ ἕλκω, λέγεται 
ὁλκὸς καὶ {τὸν ἀπὸ τούτου ἴχνος ἤγουν ἡ κοινῶς συρμή., 
ὥσπερ ποὺς καὶ τὸ μέρος τοῦ σώματος καὶ τὸ ἀπὸ τούτου 
ἴχνος. c» V 

πτίττων: ἀντὶ τοῦ πτίσσων, ὅπερ ἐπὶ τοῦ σίτου λέγεται, 

ὅϑεν πτισσάνη τὸ ἔνδυμα τοῦ σίτου. c V 

οὕτω uiv κτλ.] σημείωσαι διὰ σύνταξιν. c— E 80 
ἠγανάκτει λέγων κτλ.] ὡραῖον. «ο ΓΥ͂ 

δεομένους ἐπὶ κτλ.}] ὄλεϑρε, πάλιν αὐτὸς ἐπὶ τὰ σαυ- 81 
τοῦ. c- E 

subseript.: Διώρϑωσα ἐγὼ ᾿Δλέξανδρος ἐπίσκοπος τῆς πολυ- 

κάρπου καὶ μεγαλοδόξου Νικαίας μετὰ ᾿Ιακώβου τοῦ ὁμαί- 

μονος ἀδελφοῦ καὶ μητροπολίτου “αρίσσης τῆς ὑπὸ πολ- 
λῶν ὑμνουμένης σοφῶν. c» b 

11. Πρὸς τὸν εἰπόντα ᾿Προμηϑεὺς εἶ ἐν λόγοις". 
, ; , - ' - τ ji , μή τις εἰρωνείαν φῇ καὶ μυκτῆρα oiov τὸν ᾽άττι- 1 
Pj * , , v» , 2 - 3 

κὸν xrÀ.] oiov, φησίν, εἰ καὶ ᾿Αττικόν us ἐπαινῶν εἶπας 

τὸν Σύρον καὶ ἐκ Σαμοσάτων᾽ μυκτηρισμὸν γὰρ ἂν ἡγη- 

Tíov, οὐκ ἔπαινον τοῦτο. c ΕΥ̓ΦΘ Δ 
ἐς τὴν ᾿Αττικὴν δριμύτητα xvÀ.] σημείωσαι. c V t$? 

1 fort. (Go«iov» σφόδρα, cf. p. 244, 20 || 10 τὸ addidi || 
13 et 14 σίτου scripsi; (rov V; ἄρτου Solanus; τῆς ἄχνης edit. || 
26 γὰρ om. A | 27 rovrov V 



248 11 18. Schol.in Luc. Prom.in verb.4—7, Alc.1—8, Nav.1— 5. 

4 Πτολεμαῖος xvÀ.] σημείωσαι. ἱστορία ὡραία. co V 

6 τοὺς τοῦ διαλόγου ἑταίρους ἐχλεύαξε φροντιστὰς — 
ἐκείνους ἐπισκώπτειν] ὡς ἐν ταῖς NegéAcug [cf. 266. 

225. 145 cet.] ᾿φριστοφάνης. c EA 
ὁ διάλογος κτλ.] ὥσπερ ὁ "Aoícrovog Πλάτων. c EA 9 

"παραϑεὶς αὐτοῖς κεκαλυμμένα κτλ.] σημείωσαι. 
ὡραῖον. c V 

12. ᾿Αλκυὼν ἢ Περὶ uexauooq otov. 

1 φϑεγγόμενον ξῷον] καὶ λάροι ovv καὶ αἴϑυιαι καὶ ἐριω- 
ÓL0l, ἄφωνοι. καὶ φωνητικὴ καὶ ἄφωνος, μόνη ἡ ἀλ- 10 

κυών. c jh, 
9&Àxvóvov προσαγορευομένας ἡμέρας] ἀλκυονίτιδας 

ἡμέρας καὶ ἀλκυονίδας. c- Q 
ταῖς εὐδίαις κτλ.] ὡραῖον. c Γ 

8 ἡμεῖς τῶν δυνατῶν κτλ.] σημείωσαι. c V 18 
νεογιλός: ἀντὶ τοῦ νεογνός. c— CV 

ἐνθυμηϑέντι γὰρ xvÀ.] ὡραῖον. c Γ 
8 γυναιξί" τ᾿ ἐμαῖς Ξανϑίππῃ ve καὶ Μυρτοῖ] ὅτι δύο 

γυναῖκας εἶχεν 0 Σωκράτης. Ξανϑίππην καὶ Μυρτώ. c- 

VCS 2 

19. Πλοῖον ἢ Εὐχαί. 

1 οὐκ ἐγὼ 'Àéyov] κρᾶσις τοῦ ὦ καὶ τοῦ ε εἰς τὸ c, τοῦ 
ἐγώ καὶ τοῦ ἔλεγον. c— VA 

4 κεροιάκων"] τὰ νῦν κάροια λεγόμενα παρὰ τοῖς ναυτι- 

κοῖς, ἃ καὶ κρίκους καλοῦσιν of παλαιοί. c VA 25 
ὅ τὸ παράσειον"] τὸ καρχήσιον. c V 

3 sch. ad νεφέλαις ἢ ξυνόντας relat. A | 9 αἶϑυαι Γ | ἐρ 
certa duco || 10 eO supplevi coll. Arist. Hist. anim. Θ 3 
p. 593 b 9 &iwvóvov ... δύο εἴδη, καὶ ἡ uiv φϑέγγεται... ἡ 
δ᾽ ἄφωνος || 13 fort. à xal |: 19 ὁ om. V, cf. sch. in (Plat. 
Alcyon. p. 394 Herm. | ?4 κάρυα A 



13. Scholia in Luciani Nav. 11---98. 9249 

τί "n μὴ ὀκνήσῃς εἰπεῖν 511. ὡς μόνου ἀπορ- 11 

θήτου ὄντος τοῦ τὰ μυστήρια ἀμυήτῳ ἐξειπεῖν. τοῦτο οὖν 
αὐτοῦ ἀποκλείοντές φασιν ὡς “οὐκ ἐξόν σοι οὐδὲν πρὸς 
ἡμᾶς ἔχειν ἀπόρρητον, εἴ γε καὶ δεῖ τοὺς ἄλλους ἀπο- 

"T 2 , δύ G ' 3 € - , , 9t 

5 Ἀρύπτειν, ἐν ἀκινδύνῳ GOL τὰ πρὸς ἡμᾶς ἐκφέρειν καϑὶ 

σταται μεμυήμεϑα γὰρ καὶ αὐτοὶ καὶ τοῦτο δὴ τὸ τῶν 

τραγῳδῶν πρὸς οἰκεῖον χορὸν ἐρεῖς΄. c- VA 
Ἁ * , 9 , i n , , 9 M λ΄ 

κενὴν" μακαρίαν] οὐ μόνον τὰ ὕπαρ ἐνθύμια ἀλλὰ καὶ 
^ 2 Y M , , Y τὰ ἐν ὕπνῳ κενὴ λέγεται μακαρία. c» AC 

10 μισϑοφορίαν] ναυτικά. c V 

15 

ἐς Alywwav* κτλ.] ξορτὴ ἐν Αἰγίνῃ. c- V 
ὑπερμαξᾷς κτλ.} λέγεται τοῦτο ἐπὶ τῶν ἀπὸ τῆς ἄγαν φμαξ ] λέγ ἧς dy 

, , - , , - , 

πενίας ἀρξαμένων πλουτεῖν, ἔπειτα σοβαρόν τι τοῖς συνή- 

ϑεσι τέως ἐνορώντων καὶ ὑπεροπτικῶν᾽ ὅϑεν καὶ ὑπερ- 
μαΐξᾶν λέγεται ὡς μὴ πλέον μάξης πρὸ τοῦ εὐπορηκότων. 
ταύτῃ καὶ τὸ ἐπιφερόμενον ἔταξε λόγιον καὶ αὐτὸ ἐπὶ τῶν 
κούφως φερομένων καὶ ἀλαζόνων, φημὶ τὸ ἱμὴ εἰς τὸν 

κόλπον πτύειν᾽. οὺς καὶ διὰ τοῦτο ἡ συνήϑεια μακροπτύ- 

στας σκωπτικῶς ὀνομάζει. co VC 

20 vexQÓv τι ἄλλο παιδίον") Μελικέρτην φησὶ τὸν τῆς 19 

25 

Ἰνοῦς παῖδα. ἐπιδιώκοντος τοῦ ᾿ἀϑάμαντος αὐτήν. c VT 

Σισύφιόν" τι βάρος] τὸν γὰρ Σίσυφον πέτρον ἐν "Aidov 91 
ἀνοχλίζειν ὃ μῦϑος ποιεῖ. co AV 

τάριχος μὲν ἐξ Ἰβηρίας] τῆς κάτω ᾿Ιβηρίας τῆς πρὸς 38 
τὰ Γάδειρα λέγει — πολλὰ γὰρ ἐκεῖθεν ἰχϑυηρὰ ταρίχη 

8 ἀποκλείοντος A | ἀποκλείοντος φησὶν Solanus || 4 οὐ 
ante δεῖ add. V Laur. 57, 18: ἃ Reitz | 5 αὐτὰ pro τὰ Reitz | 
7 cf. Eur. fr. 940. F. T. G.? p. 663 N. (οἰκείων χορ.) | 8 ὕπαρ C; 
om. A | ἐνθύμια schol. p. 18, 23; ἔμπνια C; ἐνύπνια Δ || 9 ἐν 
ὕπνῳ A; ἔμπνω C; ἐνύπνια sch. p. 18, 24 Ϊ 10 ad τοὐλάχιστον 
rela. V Ὁ ne. ὅτε τὸ $a. λέγ. l| 14 bzsgoztixóv V | 
15. 16 εὐπορηκότων. τὸ δὲ ἐς τὸν x. οὐ πτύεις καὶ τοῦτο ἐπὶ C | 
17 χούφως V | μηδὲ V | 18 cf. sch. Apol. 6 | 20 cf. sch. Dial. 
mar. VÍ 1 | 21 αὐτόν [ V || 22 τῶ — σισύφω V | πέτρους A | 
Sch. p. 250, 4 et 249, 24 coni. V (τῆς κάτω δὲ) | 25 λέγεται A 



950 18. 11. Scholia in Luciani Nav. 23— 45, Dial. mort. I. 

ἐκομίξετο —— ἰχϑύας φερούσης οὐ κατὰ τὴν ἄλλην ϑά- 
λασσαν ἀλλὰ πολλῷ καὶ τῷ μεγέϑει καὶ τῷ λίπει τοὺς 
ἄλλους παρευδοκιμοῦντας. c AV 

oivoc* δὲ ἐξ Ἰταλίας] ὃν Φάλερνόν φασι. «ΟΥ̓ 

25 ἀπομεμαγμένην κτλ.] σημείωσαι. ὡραῖον. c ΓΥ͂ 

30 ἐφέππιον"] τὴν ἀστράβην φησὶν ἤτοι τὴν ἐφεστρίδα. ἣν 
νῦν σέλλαν φασί. c Tag. 

89 ᾿ἀντίπατρόν" τινα ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος ἔασον] ᾿Δ4λεξάν- 

ὅρου τοῦτο τῆς ἱστορίας᾽ κἀκεῖνος γὰρ περαιούμενος τὸν 
Ἑλλήσποντον ἐπὶ τῆς Εὐρώπης ᾿ΔΑντίπατρον ἀντ᾽ αὐτοῦ 
καταλείπει. «ΟΦ Δ 

39 ἑξστάδιος] ἐξ σταδίων εἴρητο [6. 16] γὰρ ἤδη αὐτοῖς. 
ὁπόσων σταδίων ἐπέχοι ἂν ἀφηγουμένους 7| κενὴ μακα- 
ρία. co VA 

44 δειπνῆσαι ἐν Ἰταλίᾳ κτλ.]} ὡραῖον. ce p 
45 παφαπεκινηπόταῦ τὴν γνώμην] οἷον μωραίνοντα. «Ὁ Y 

τὴν ἀριστερὰν" πεφορτισμένος] ἐπὶ τῆς ἀριστερᾶς δα- 
κτυλιδιοφοροῦσι. c» VÀ 

(i. Νεκρικοὶ διάλογοι. 

Ἔν τούτοις τοῖς διαλόγοις διαπαῖξαι βούλεται τὰ παρὰ τῶν 

“Ἑλλήνων περὶ τοῦ “Ἄιδου λεγόμενα καὶ διὰ τοῦτο νεκροὺς 
εἰσάγει πρὸς ἀλλήλους διαλεγομένους ὅϑεν καὶ νεκρικοὺς 

αὐτοὺς ὠνόμασεν. co [RVQ 

L Διογένους καὶ Πολυδεύκους. 

lO Τυνδάρεως εἶχε τὴν “ήδαν γυναῖκα. ταύτῃ εἰς κύκνον 
0! Ζεὺς ᾿ἱμεταβληϑεὶς" cuve γένετο, καὶ Foylev ἐκείνη "ἀπὸ 

1 fort. ἐκομίξετο ἰχϑύας φερούσης {τῆς ϑαλάσσης | 6 cf. 
sch. De hist. consc. 45 | dor. λέγει, om. ἤτοι, C 1 vov VA; 
νέοι C | φαμέν A | 11 κατέλιπεν A || 12 ἤδη om. A| 13 ἔχοι A | 
ἀφιγουμένους V; ἀφικομένου Iacobitz | 17 ἐπὶ γὰρ A || 17.18 δακ- 
τύλιον φοροῦσι A || 25 ληδα l; λῦδα R | ταύτην T | 26 εἶχεν R 

σι 

10 Ἢ 

15 

20 



10 

18 

30 

95 
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μὲν τοῦ Τυνδάρεω Κάστορα. ἀπὸ δὲ τοῦ Διὸς Πολυδεύκην, 
καὶ συνέβη τὸν uiv Κάΐϊστορα ὡς ἀπὸ ἀνϑρώπου ὄντα 
εἶναι ϑνητόν, τὸν δὲ Πολυδεύκην ὡς ἐκ Διὸς ἀϑάνατον. 

ὅτε οὖν ἐτελεύτησεν ὃ Κάστωρ. ἐλυΐϊπεῖτο ὃ Πολυδεύκης 
καὶ ὃ Ζεὺς ἐλεήσας αὐτόν, ὡς λέγουσιν, ἐποίησεν ὥστε 
τοὺς δύο ζῆν μίαν παρὰ μίαν ἡμέραν. c [R'V'gMQ. 
Addit R: o? ἑτερήμεροι παρ᾽ Ὁμήρῳ [A 808] λέγονται. «ὦ 

Πολύδευκες) ᾿Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης ἄμφω μὲν ἤστην 

υἱοὶ Διὸς δίδυμοι ἐκ “ήδας τῆς Δακαίνης ϑνητότητα 

καὶ ἀϑανασίαν τῷ 'τοῦ γένους διαφόνφῳ πκεκληρωμένοι. 

ὑπερβολῇ δὲ φιλοστοργίας μιὴ ἂν ἐχτὸς ἀλλήλων διάγειν 
προῃρημένοι μηδὲ 'róv μὲν τοῖς τεϑν εῶσι τὸν δὲ τοῖς 
ἀϑανάτοις συμπαρεδρεύειν ἀνεμερί, σαν το σφίσιν αὐτοῖς τὸ 

τοῦ γένους ᾿δεδωρημένον. ὡς; ἂν ἕτερήμεροι ὃ μὲν τὰ 

ϑνητῶν ὃ δὲ τὰ τῶν ζώντων ἵπεριπολεύοι, ἄλλως τε καὶ 
σωτῆρες ἀνθρώποις. ὡς ὃ μῦϑός φησι. κατακεχωρισμένοι. 

ἐπεὶ δὲ ταῦτα, διὰ τοῦτό ἐστιν ἐνταῦϑα πρὸς Πολυ,δεύκην͵ 
0 λόγος ὡς δῆϑεν αὐτοῦ τὸ τηνικάδε λαχόντος τὸν ὑπὲρ 

γῆς τόπον περινοστεῖν'. «ΙΒ ΦΝΩ 
Κράνιον"] Κράνειον 'Hooówvóg ἐν τῇ ιγ΄ [cf. Herod. II 

459, 9 Lenz] χαὶ διὰ τῆς ει. ἔστι δὲ τόπος ἐν Κορίνϑῳ 
πανέρημος ἢ γυμνάσιον ἢ λιμήν τις. ἀντικρὺ δὲ τὸ ΖΔε- 
χαῖον μέρος τοῦ Κρανείου. φησὶ δὲ Παυσανίας [Il 2, 4], 
ὅτι κυπαρίσσων ἐστὶν ἄλσος πρὸ τῆς Κορίνϑου, ὕπερ ὀνο- 
μάξεται Κράνειον. c R 

Ἑκάτης" δεῖπνον κτλ.] e ἙἭ κάτῃ δεῖπινα, ἐτίϑετο ὑπὸ 
τῶν παλαιῶν ἐπὶ τῶν; τριόδων καϑάρσια τιυχὸν, ταῦτα 

τῶν' ξών' των, τινὰ δὲ' καὶ ὠμὰ καὶ ἀκατασκεύαστα'. τιῷ 

ἱμὲν οὖν, λόγῳ τῇ δαίμον᾽, ταῦτα ἀνειῖτοι, ἔριγῳ δὲ τῶν 
80 ἀπορούντων᾽ εἰΐς εὐπορίαν, τί yàg! ἂν καὶ "δαίμων ἐκ 

1 τυνδάρεως ΓΜ | τ fort. ὅϑεν | λεγόμενοι R | 9 aut Διὸς 
del. aut καὶ Τυνδάρεω add.| 9 λήδης B | 14 ὑπερήμεροι codd.; 
cr. Hemsterhuis, cf. lin. 7 | 22 πανέρημον R | 23 μέρος suspec- 
tum | 29 τῶν om. C | 30 δαιμόνων C 
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1 7 σιτί oet ros ἐπεὶ τοί 
nm 25]. A ΑΓ. ?* 7 ? , 2| 

τῶν Μένιππος ὦ μὰ φαγὼν φῳὰ ré üvqx tv ἄπε ̓ πἰτήσας", 
5 Γ my rof UN ry? τοῦτο διακωΐ uo δῶν' ταῦτά, φησι 4 oyévig.. co BO V'oNQ 

wr E € , 
— [ἰ κατασχευάξοντες τῇ Ἑκάτῃ δεῖπνα ἐν ταῖς τριόδοις 

ἔρριπτον μὴ γευόμενοι αὐτῶν. οὗτος οὖν καταγελῶν αὐτῶν 5 

1 
T, OUTOV νυν ,&xó tv, δείπνων" τού- 

ἐπιτρέπει καὶ ἐξ αὐτῶν ἐνεγκεῖν. co ΓΒΩ 
ὅπως δὲ εἰδ᾽'᾽ ὥ: ἐλλει'πτικῶς xiv τ᾿ιαῦϑα. ὡς; πολλάκις εἴ- 

c / EU E (2 *-. qe * F.?9- ρηται, ἣ φιράσις ἔχει, τοῦ φράσον, oiov! “ὕπως δὲ 'eióG,, 
qoáícov". ἔστι δὲ ᾿᾿“ττιικὸν ὁμοῦ τοῦτο ἱκαὶ ἀφελές". c 

VjBjMNQ 10 
, , τὸς c , ἀναπεπταμένον "] ἡπλωμένον. c V 
κέρατα κταλ.] 0i, τὸν ἱκερατίνην λόγον" (xoi, τὸν προΐκο- 
δειλίτην reU re διαπα' (Cei. co F,B,R'V'MNQ 

ὀβολὸν xrA.] ὡραῖον. c- V 
, , , - , - ^ L4 

ὀβολόν") ὀβολὸς zB ἄλλετο ἐν τῷ στόματι τοῦ νεκροῦ ναῦλον 15 

τῷ διακομίζοντι Χάρωνι!. co FR'V!Q 
— ] ιἐτέϑε σαν γὰρ “Ἕλληνες (ἐν τοῖς, τῶν τεϑνεώτων στό- 

2 , a “- - - , T 

ιμασιν) ὀβολόν, τὸ ναῦλον δῆϑεν τοῦ Χάρωνος. c BMN 

IL Πορϑμέως καὶ Μενίππου. 

ΓΠορϑμεύς ἐστιν ὃ διαβιβάξων ἐν ταῖς λίμναις ἱτοὺς πλέ- 50 

οντας'. νῦν δὲ πορϑμέα λέγει τὸν Χάρωνα ὡς διαβιβά- 
Γξοντα τοὺς! νεκρούς. co ΓΙ ΜΌΩ 

ὀναίμην] ὠφελοῦμαι. c Γ 
—  ὠφελοίμην. c— V 
—  ὠφεληϑείην. c MQ 25 
ὑπερεκτίνειν" τῶν νεκρῶν] ὑπὲρ τῶν νεκρῶν διδόναι. «ο 

ΓΥΦΜΩ 

1 ἐπεὶ κτλ. om. C | 2 φὰ καὶ σηπίαν Vat. 942, cf. sch. 

Vit. auct. c. 1 et Luc. Catapl. 7 eum sch. | 3 τοῦτο NQ; τοῦ B; 
τούτω V (Hemsterhuis: τέϑνηκεν ἀπεπτήσας τούτῳ) | διακω- 

μωδεῖ N ταῦτα V; avt N; om. Q | φησὶ “ίιογ. om. N || 4 κατε- 
σκεύαξον τῆς ἑκάτης δεῖπνα ἃ ἐν R | ὁδοῖς | || 117 οἱ ἕλληνες 
MN ]| 18 δῆϑεν om. N 
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Séouovc*] ἱταῦτα γὰρ ἦν ὁ Διογένης 'δηλώσας αὐτῷ, ἵνα 
ἐνέγκῃ. co F'V'gUQ 

ΠΙ. Νεχρῶν Πλούτωνι κατὰ Μενίππου. 

παροικοῦντα] πλησίον οἰκοῦντα. c— M 
5 περιέχονται] ἀνέχονται. c Vo 
“υδῶν κτλ.}] “υδὸς ὃ Κροῖσος, Φρὺξ ὁ Μίδας. ᾿Δσσύ- 
ρίος 0 Σαρδανάπαλος. c- R 

IV. Μενίππου xci Κερβέρου. 

πρὸς τῆς Στυγός] τὸ τῆς Στυγὸς ὕδωρ ὕρκον φασὶ ϑεῶν 

10 καὶ χυρίως ἐν “Ἧιδου εἶναι τοῦτο. διὸ καὶ νῦν τοῦτο 
αὐτὸν τὸν Κέρβερον ὥρκωσεν. c B 

διαμέλλοντα"] βραδύνοντα. c Γ 

Υ. Μενίππου καὶ Ἑρμοῦ. 

ξενάγησόν με] ἀντὶ τοῦ ὁδήγησον ἐμὲ τὸν ξένον. —— M 

15 Ὑάκινϑος" xvA.] ἐρώμενοι τοῦ ᾿Απόλλωνος. - ΓΕΦΜΩ 
Νιρεύς] τούτου Ὅμηρος [B 673] ὡς καλλίστου μέμνη- 
ται. co ΓΒῺ 

Tvoó*| ταύτης ἠράσϑη ὃ "AnóAAov. -— FRQ 
“ἠδαὉ]}] ταύτης ἠράσϑη ὃ Ζεύς. c FRQ 

5» 

20 VIL Μενίππου καὶ Αἰακοῦ. 

περιήγησαι]) περιεχτικῶς διήγησαι, τουτέστι. κατὰ περιεπτι- 
χὴν πάντων διήγησιν. c— M 

τὸν βασιλέα] τὸν Πλούτωνα. c [oM 

&usvqvá*] ἀσϑενῆ. c TF 
55: Σαρδανάπαλον] λέγεται ὃ Σαρδανάπαλος κατὰ τινὰς 

μὲν ἑρμαφρόδιτος, κατὰ τινὰς δὲ τρυφερώτατος. c [OQ 

2 

ΔῸΣ , , 7 7 , 

κεφαλαὶ τοκήων] νόμος ἦν ovrog Πυϑαγορείοις, ὅτι τὸ ὃ 

1 ὁ διογ. ἦν p | cf. Dial. mort. I1 || 21 περιεκτικῶν M | 
25 σαρδανάπαλλος [| | 21 ὅτι vóu. ἦν τοῖς zv). μὴ κ. ἐσϑίευν" 
ἴσον γάρ ἐστι ἔλεγον τὸ τὴν κεφ. τ. τ. gay. τὸ κυάμ. φαγ. C 



954 τ. Scholia in Luciani Dial. mort. VI 3 — IX 1. 

κυάμους φαγεῖν ἴσον ἐστὶ τῷ φαγεῖν τὴν κεφαλὴν τῶν 
τοκήων. c ΓΟΩ 

4 ἐγκρυφίας] ἄρτος ὃ δυπαρώτατος. -- T 
ἐξηνϑηκώς"] ἐκβράσας. — To 

κόρυξα"] μωρία᾽ τῶν γὰρ ἀνοήτων ἐκ τῶν δινῶν μύξαι 

ῥέουσιν. c» ΓφΦΩ 
ἅπαντες φαλακροί3]) of γὰρ νεκροὶ τὰς τρίχας οὐκ ἔχου- 

σιν. c- FQ 
ὅ τοὺς ἐν Σικελίᾳ τυράννους] τοὺς Διονυσίους λέγει" 

ἀπῆλϑε γὰρ πρὸς αὐτοὺς ὃ Πλάτων. c— ΓφΦΩ 
6 Χαρμίδης xrA.] εἰς τὴν φιλοκαλίαν ἀποσκώπτει τὴν Σω- 

κράτους. c- B 

ὁ τοῦ Κλεινίου") ᾿Αλκιβιάδης. c TV 

VIL Μενίππου καὶ Ταντάλου. 

ὕδωρ" — ἐλλέβορον"} λέγεται γάρ, ὅτε ὃ ὑπὸ κυνὸς 
λυσσῶντος δηχϑεὶς δειλιᾷ τὸ ὕδωρ. c- ΓΟφὼ 

VIII. Μενίππου καὶ Χεέρωνος. 

ῷ οὔτε διψῆν --- οὔτε πεινῆν" δεῖ] τουτέστιν οὐ συντε- 
λοῦμεν οὐδὲ μετέχομεν τοῦ διψᾶν. «οΓΜΩ 
ἀγαπᾶν] ἀρκεῖσθαι. c T 

ΙΧ. Μενίππου καὶ Τειρεσίου. 

1 Φινεύς")] ὁ μὲν Φινεὺς τυφλὸς ἦν, ὃ δὲ Ζυγκεὺς πάνυ 

ὀξέως ἔβλεπεν. c Γ[ΟφΦΜΩ 

vd Lo quie uiv ὃ Φινεὺς καὶ rel Aobuupelos κατοικῶν᾽ 

(9 καὶ αἵ “Ἥρπυιαι τὰ δεῖπνα σινόμεναι πρὸς τοῦ AA 

μήνης Ἡρακλέους ἐξετοπ ίσϑησαν. ᾿Δϑηναῖος δὲ 0 40γ- 

1 cf.sch. Gall.4 | τῷ Q; τὸ Γ΄ 15. 16 ὅτι λέγ. ὑπὸ ... δει- 
λιᾶν C | 18 διψεῖν — πεινεῖν T in textu || 19 τῆς δίψης ΜΩ I 
sch. 22 et 24 coni. CpMQ | 24 x«i om. C | 25 αἱ om. C | 
26 A4onvatoc Basiliades 

10 

20 
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κεὺς ὀξυδερκέστατος ,T,0GOUTOV, ὡς καὶ τὰ κατὰ γῆς ὁρᾶν 

δύνασϑαι. c ,B,|CQgMNQ 
ἐπάλξεσιν"] ἔπαλξίς ἐστιν ὁ προμαχεὼν τοῦ τείχους. «α FR 
διαφέρεσθαι") φιλονεικεῖν, μάχεσϑαι. c FR 

5 Μηδείας" δρᾶμα Εὐριπίδου ἡ Μήδεια. iv ᾧ λέγει 

Μήδεια ὡς [250] 
“τρὶς ἂν παρ᾽ ἀσπίδα 

στῆναι ϑέλοιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ τεκεῖν ἅπαξ. co R 

βλᾶκα"] βλὰξ ὃ ἀνόητος ἐνταῦϑα. — ΒΦΜΝΩ 

τὸ ὄρνεα: Πρύκνη καὶ Φιλομήλα. c- KR 

δένδρα: ἡ ΖΔάφνη. c- R 
ϑηρία: 5 ϑυγάτηρ τοῦ “υχάονος ἡ Καλλιστώ. c- R 
Avxáovog ϑυγατέρα] τὴν Καλλιστὼ λέγει. c— M 

X. Μενέππου καὶ Τροφωνίου. 

ἡ 2 

15 Τροφώνιε καὶ AugíAoygs] ὁ μὲν Τροφώνιος ἐν Λεβα- 1 
δείᾳ τῆς Βοιωτίας. καϑ᾿ ὃ νῦν ἐπὶ λόφου τὸ μαρτύριον 

Χριστοφόρου τοῦ ἱεροῦ μάρτυρος. τὸ αὑτοῦ συνεστήσατο 
χρηστήριον πρὸς τῇ συναγχείᾳ τῶν ἐκεῖ πετρωδῶν λόφων. 
ς ὁ δὲ ᾿ἀμφίλοχος ἐν Κλάρῳ τῆς κάτω ᾿Δσίας οὐ πόρρω 

50 πολὺ τῆς Μιλήτου. — BMNQ 

25 

— |] Τροφώνιος καὶ "Augílogog ἥρωες ὄντες ἐμαντεύοντο. 
λέγουσι δέ, ὅτι οἵ τόποι, ἐν οἷς ἐτάφησαν, ἐπέμειναν μαν- 
τευόμενοι. c ΓΕ φ(). | Addit R: τοῦτον γοῦν τὸν Τρο- 
ὦώνιον καὶ τὸν ἀδελφὸν μέμνηται Πίνδαρος ἐν τῇ δῇ φ φὸν μέμνη φος ἔν τῇ φδῇ 

τῶν εἰαϑ μεον ρῶν τῇ εἰς Κασμύλον Ῥύδιον πύκτην ἱστορεῖ 

δε οὗτος [fr. 9. P. L. 6. I* p. 974 Bergk] "6 δ᾽ ἐθέλων 
τε καὶ δυνάμενος ἁβρὰ πάσχειν τὰν ᾿Δγαμήδε! Τροφωνίῳ 

1 ὀξυδερκέστατος κτλ. om. C | cf. sch. Icarom. 12 Ι 3 ἔπ. ὁ 
προμ.. om. cet, R | 7 volg, v, ex & m. rec., R | ἀσπίδας R | 
8 ϑέλοιμ᾽ ἂν R, , ϑέλοιμι R || 16 καϑ' ὃ -- 1 PER M om. M JI 
18 πρὸς — λόφων om. M | 24 τὸν ἄλλον μέμν. R | 95 τὴν εἰς 
x&cunAov R; cr. Rohde | 26 οὕτως Rohde | σὺ δ᾽ Bergk | 
27 ἀγαμήδει τε Bergk 
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9' ἑκαταβόλου συμβουλίαν λαβών᾽᾽. ὁ δὲ τὴν περὶ ταῦτα 
’ὔ x , [y 4 

φράσιν συντάξας λέγει οὕτως. “Ὁ 

“Ἰεβαδείᾳ"] ὃ τόπος, ἐν ᾧ ἐμαντεύοντο. c ΓΒΦΜ 
, , , ^ 2». , Ld , 

9 ἐσταλμένος κτλ.] τοιούτῳ γὰρ ἐκέχρηντο τρόπῳ of ϑέλον- 

veg εἰς Τροφωνίου μαντεύεσϑαι. co ΓΒ φ( 

— | τοῦτο γὰρ of εἰς Τίροφω víov μαντευόμενοι, ἐποίουν. -ο 

,BíN 
Y uu 5 9: «δ , / , » , , ' " - f νεκρὸς" si] παρ᾽ ὑπόνοιάν ἐστιν ὀφείλων γὰρ εἰπεῖν “τί 

μαντεύῃ: εἶπεν ὅτι “νεκρὸς si. c ΓΦΜΩ 

χρᾷ “] μαντεύεται. c ΓΕ ΝΜ 

XIL Φιλέππου καὶ ᾿Αλεξάνδρου. 
L4 E » 2 - , ^ e , 1 

1 4upuovog*] 2 ἐν τῇ Διβύῃ καλεῖται ὁ Ζεύς. πρὸς 
E 3 - ,- - Y ? 

τοῦτον ἀπῆλϑεν ᾿Δλέξανδρος μαντείαν λαβεῖν, καὶ ἀποκρι- 
p 3 , 53 

Oslo ᾿άμμων εἶπεν “υἷός μου εἶ". c ΓΟΦΜΌΩ 

9 συνηνέχϑης] συνανεστράφης. c V MQ 
τοξάρια"] μικρὰ ἀκόντια. -«.ΓΜῺ 
πελτίδια"] μικρὰ σκουτάρια. c FMQ 
— ]| μικρὰ ἀσπιδίσκια. «ΟΦ 
γέρρα οἰσύινα] πλεκτὰ ἀπὸ οἰσύας. οἰσύα δέ ἐστι φυτόν, 

ἀφ᾽ οὗ πλέκονται τὰ καλάϑια. co ΓΤΩ 
ιγέρρα οἰσύι να: οἰσύα γένος τι ἰτέας. (ἀφ᾽ ἧς, ἔπλεκον 
τὰ κανᾶ. ἐκ τούτων (δὲ καὶ và, γέρρα. σκεπαστήρια ταῦτα 

πολεμικά, οὐ κυκλοτερῆ δὲ ὡς αἵ ἀσπίδες, ἀλλὰ τετρά- ιπολε μικά, υκλοτερήῆ δὲ ὡς αἱ ἀσπίδες, ἀλλὰ τετρά 
yOv«, καὶ οὐδὲ (ταῖς πιηαρατάξεσιν ὑφ᾽ ἕκάστου στρατιώ- 

, c d ζ΄. , ? A] € ^ 

TOV, φερόμενα ὡς αἱ ἀσπίδες ἀλλὰ Toig σταϑμοῖς κατα- 

πηγνύμενα (ἢ εἴπιερ ἄρα ἐξόπισϑεν τῆς παρατάξεως, ὡς 

σκέπη ἐσόμενα τῇ ᾿στρατοπεδείᾳ ἀπὸ τῶν ἀπὸ τῆς παρα- 

ιτάξεως, φερομένων βελῶν. co ,B,N * 

1 λαβὼν (vel λάβον) συμβ. Bergk || sch. 3 et 4 eoni. ΓΗ | 
10 μαντεύηται codd. | 12 λυδία C || 13 &A£&. ὁ τοῦ φιλίππου C | 
λαβὼν C | 14 εἶ σύ O | 15 συνεστράφης M9 | 16 dubito, num 
lemma recte significatum sit || 19 τὰ σκουτάρια τὰ ante πλεκτὰ 
add. UQ (cf. 1.17) | 21 οἰσέα BN | 22 alt. τὰ Etym.; om. N | 
cf. p. 170, 11 | 24. 25 exsp. οὐκ £v et ἀλλ᾽ ἐν || 21 σκέπην B 

10 

15 
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μύριοι μετὰ Κλεάρχου] τούτων μέμνηται ἐν ταῖς "Ava- 
βάσεσι Ξενοφῶν. ἀνέβησαν δὲ μετὰ τοῦ μικροῦ Κύρου 

κατὰ ᾿Δρταξέρξου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. c- [ UQ 
οὐ διασπάσας κτλ.] οὐ διασχίσας. λέγεται γάρ, ὅτι ὃ 
Φίλιππος χρήματα παρέχων στάσεις ἐνέβαλεν ἐν ταῖς πόλε- 

σιν. «ΟΓΦΜΌΩ 
προδοσίαις ὠνούμενος] ιεἰς, Φίλιππον ἀποσκώπτει or 
μασι πιολλοῖς κατεστρατηγηικότα τοὺς ἀν τπιπάλους. c- B, 

κάνδυν] ἱμάτιον Περσικόν, ὡς δὲ τινὲς λέγουσιν, ὅτι τὸ 

10 ᾿Δρκαδίκιον. - T MUQ 

15 

— ] χάνδυς (ἱμάτιον Περσικόν). ὕμοιον τοῦτο χλαμύδι, 

εὐρυχωρότερον δέ. καὶ οὐ πρὸς τὸν ὦμον ἀνοιγόμενος ὃ 
χάνδυς οὐδὲ τὴν περόνην ἐς κόρακα ἀνατείνων, ἀλλὰ κατὰ 

τὸ ἔμπροσϑεν συναγόμενος καὶ πρὸς τὸ στέρνον τὴν περό- 

νὴν ἐπαναπαύων, ᾧπερ καὶ νῦν ὃ βασιλεὺς καὶ of πατρί- 
κιοι κατὰ τοὺς ἐφεστίους χρηματισμοὺς εἰώϑασι χρῆσϑαι. 

ἡ δὲ τιάρα ὀξύ τι περίβλημα κεφαλῆς. ὃ πάντες ἔφερον 
Πέρσαι of ἄλλοι μὲν πλάγιον, ὄρϑιον δὲ βασιλεὺς μόνος. c 

ΒΝ 
Ξϑονῦν" μὲν κτλ.] ἀλλὰ καὶ Γάρης καὶ ᾿Δφροδίτη καὶ ᾿4ϑηνᾶ, 

25 

ϑεοὶ ἀναμφίβολοι, ὡς ὁ μῦϑος βοᾷ, τέτρωνταί τε καὶ αἵματι 

διαρρέονται. c- B 
ἐπικερτομοῦντας ] ἐπισκώπτοντας. ἐπιχλευάζοντας. c V 

ὃ - E , 2 , [ μυδῶντα"] csoquuévov, ἐκρέοντα. —- 

XIIL Διογένους καὶ ᾿Αλεξάνδρου. 

τὰ μεγάλα ϑηρία] τοὺς ἐλέφαντας λέγει. c ΦΜΩ 
καὶ τοῦτο ἀγαϑὸν ἡγεῖτο] τοῦτο οὐκ ἔξω τοῦ εἰ κότος, 

2 Ξενοφῶν UQ; om.F | 5 ἐνέβαλλεν q || 9 cf. sch. Bis 
acc. 97. De hist. consc. 39 | 10 ἀρκαδικόν UQ | 11 iu. 
Ilsoc. add. Graeven; Vat. 949 inc.: ὅτευ ὁ κάνδυς ἔσϑημά ἐστι 
Περσικόν" χλαμύδι ἐμφερὲς svo. κτλ. | 16 χρηματισμοῦ B | 31 de 
Marte et Venere cf. Hom. E 340. 870 || 27 et p.258,1 suppl. 
Basiliades et Graeven 

ScHoLrA rw LucraNuM ed. Rabe. Pu 

4 
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οὐδ᾽ ἀποπλανώμενον πιίστεως, ἀλλὰ καὶ πάνυ ἐγγύτιατα, 
ἧκον. c B, 

Κλεῖτον — Καλλισϑένην]) Κλεῖτον τὸν σωματοφύλακα, 

ὃν μεταξὺ εὐωχούμενος διέσπειρε τῷ δόρατι, Κὶ αλλι,σϑένην 
δὲ τὸν φιλόσοφιον. 0c, λέοντι συγκαϑι ειρχϑεὶς, ὑπὸ ᾿4λεξάν- 
διρου, διερϑάρη. c- ,B,9Q 

XIV. Ἑρμοῦ καὶ Χάρωνος. 

ἀκέστραν"] ἀκέγσστρα ἡ βελόνη ἣ μείξων. ἣν νῦν Gexxo- 
ράφιον καλοῦ γσιν. ἀκέστρα δὲ παρὰ τὸ ἀκεῖσϑαι (ἤτοι, 
συρράπτειν τὰ διερρωγότα τῆς, ὀϑόνης. τοῦτο δὲ καὶ 
qm Tiv φασιν. ἐπεὶ καὶ ἠπήτρια καὶ ἠιπητὴς, καὶ ἀκέ- 
στρια καὶ ἀκεστής. ᾿οὃς νῦν ῥάπτας καλοῦσι. χρὴ ,δὲ 
εἰδέναι. ὡς of παλαιοὶ γυναιξὶν ἐχρῶν το εἰς ταύτας τὰς 

ἐργασίας. (xaO καὶ νῦν Σκύϑαι. c BOQMNQ 
παραλογιξόμενον "] παραψηφίζοντα. «οΓΜῺ 

ἐξῳδηκώς] φυσηϑείς. -- TMQ 

XV. Πλούτωνος x«i Egouov. 

ἐλπίξει) ἀντὶ τοῦ ἐπελπίζει ἤγουν εἰς ἐλπίδας ἐμβάλλει. ce 
ΦΜΝΩ 

ὈΟἰλέως] ὃ τοῦ Αἴαντος πατὴρ τοῦ “οκροῦ, ὃς ἱστόρηται 
ὑπέργηρως τελευτῆσαι. co QNQ 

ἀμέλησον)] τὸ ἐν τῇ συνηϑείᾳ λεγόμενον ὑπόμεινον. c- 
CMNQ. Addunt MNQ: πρωϑήβης δὲ τὸ Ὁμηρικόν. c- 

8 τὸν om. B || 4 εὐωχούμενον 9 | τῷ δόρ. διέπειρε φῶ | 
5 ὑπὸ AAsÉ. om. p || 9 ἀκέστρα δὲ om. o; εἴρηται δὲ Etym. | 
11 scribendum videtur ἠπήτριον; τὸ ἠπήτιον OC; ἠπήτιον vel 
ἠπήτριον Etym. | ἠπήτια B | 12 δεῖ δὲ C | 14 καϑὰ κτλ. 
om. C | 15 παραψηφιξόμενον MQ || 18 ἀντὶ v. ἐπελπ. ἤγ. 0m., 
in textu ἐπελπίξει ΜΝ || 20 ᾿Ιόλεως Luc.; corruptam lectionem 
nonnullorum codicum interpretatus est scholiasta | 22 τῇ et λε- 
γόμενον om. MNQ 

15 



1. Scholia in Luciani Dial. mort. XVI 1 — XVII 1. 959 

XVI. Τερψέωνος x«i Πλούτωνος. 

παρὰ πάντα τὸν χρόνον] κατὰ πάντα. c M. interlin.; 1 

M in mg.: ὅμοιον καὶ τῷ “ὁπόσας παρὰ τὸν βίον εὐθύνας 

δέδωκα᾽ ἀντὶ τοῦ '"xerà τὸν fov. -ο 
» E E , , Y , er ' , 9 s ἄνω — ποταμῶν] παροιμία ἐστὶ λεγομένη, ὅτε τὰ ἐναν- 
τία τῶν ὀφειλόντων γίνεται, “ἄνω ποταμῶν χωροῦσι πηγαί᾽ 
[Eurip. Med. 410]: αἵ γὰρ τῶν ποταμῶν πηγαὶ οὐδέποτε 
&vo, κάτω δὲ μᾶλλον χωροῦσι. c ΓΕΦΝ 
"TP ς ὦ : 1 “ , EE. , e viv* — ἣἡ ἅμαξα τὸν βοῦν] ᾿παρο μμία τῇ ἀνωτέρω ὁμοία 

i10 ιτῇ "vo ποταμῶν᾽. λέγονται 0b ἄμῳφ ὦ ἐπὶ τῶν παρὰ 

τὴν φύσιν dQvsoro,«uuéfvov τὴν τάξιν᾽ οὔτε] γὰρ τοῖς 
ποταμοῖς ἄνω καὶ [κατὰ TOv, πηγῶν φέρεσϑαι φύσις TO 

δὲ ῖϑοον οὔτε τοὺς βόας ἡ ἅμαξα ἕλκει ἀλλ᾽ ἔμπαλιν. c 
,B,C9MQ. Addit C: ὁμοία δὲ τούτων ἐστὶ καὶ αὕτη “ὁ 

16 νεβρὸς τὸν λέοντα᾽. «Ὁ 
— [παροιμία λεγομένη ἐπὶ τῶν γινομένων ἐναντίως πραγ- 
μάτων. «ο R 

ἀποσμυγέντες ἢ] ,καταγελ ασϑέντες. c ΓΒ, ΒΦΩ 8 
— ] ὡραῖον. — F 

20 XVIL Ζηνοφάντου x«i Καλλιδημίδου. 

Ti.9ovóv*]| τὸν Τιϑωνὸν ἄνθρωπον ὄντα ἥρπασεν ἡ Ἣμέρα 1 

καὶ φιλοῦσα αὐτὸν ἐποίησε πολυχρόνιον. c 'RMQ 
— ] τούτῳ τῷ Τιϑωνῷ τὴν Ἡμέραν ὁ μῦϑος ἐρωμένην 
ἀποφήνας καὶ πρὸς γάμον συναρμόσας ἐπὶ τὸ μήκιστον 

s5 τοῦ χρόνου παρέλκει τὸ ζῆν. co B 
ἐπίτομόν" τινα 60óv] ὁδὸν σύντομον. «ο V 
ἐπιεικῶς] πάνυ. «ΓΜ 

ὅ ὅτε ἐναντίως R || 6 γίνεταί τι R | 8 ἄνω χωροῦσιν, εἰ μὴ 
μᾶλλον κάτω R | sch. 5 et 9 coni. p (χωροῦσι. παραπλησία δὲ 
ταύτῃ τῇ παροιμίᾳ καὶ ἡ μετ᾽ αὐτὴν ἡ ἅμαξα τὸν βοῦν᾽ λέγον- 
ται δὲ) | 9 παροιμία --- 10 ποταμῶν om. C | 10 λέγεται (om. δὲ) C | 
11 pr. τὴν om. C | cf. sch. in Eur. Med. 410 (II 166 Schwartz), 
ubi ἀντέστραπται ἡ φύσις et ἀντεστράφη ἡ τάξις || 15 cf. p.260,2 | 
18 ἀπομυγέντες Γ text. 

1i 



960 "7. Scholia in Luciani Dial. mort. XVIII — XIX 4. 

XVIII Κνήμωνος x«i Δαμνίππου. 

ὁ νεβρὸς τὸν λέοντα] παροιμία. -- [ MQ. Addunt MQ: 
ἐπὶ τῶν μὴ προσηκόντων. c 

— ] καὶ αὕτη ἡ παροιμία ὁμοία ταῖς ἀνωτέρω. c- φ 
— ] καὶ αὕτη ὁμοία ταῖς ἀνωτέρω, δυσὶ παροιμίαις" 

1 ἄναστρο φὴν φυσικῶν εἰς , , παρὰ τὸ προσ- 
ULT πρα γμάτων. c |B, 

κατασοφισϑείς ] ἀπατηϑείς. co FQ 

XIX. Σιμύλου καὶ Πολυστράτου. 

ῳ τράπεξα ὑπὲρ τὰς" ἐν Σικελίᾳ] διατεϑρύλληται τοῦτο 
ὡς ἐν παροιμίᾳ ᾿Σικελικὴ τράπεξα᾽. λέγεται δὲ καὶ τρυφῆς 
Συβαριτικῆς ἀπὸ τῆς ἐν ᾿Ιταλίᾳ πόλεως τῆς Συβάρεως. -« R 

(9 Déco v, ὡς λέγουσι. γέρων Ov, διεβίβασε τὴν ᾿άψφρο- 
δίχσην. καὶ ἡ ᾿Δφροδίτη ,[ἐρασ)ϑεῖσα αὐτοῦ, ἐπειδὴ ,γέρων; 
qv, μετέβαλεν αὐτὸν͵ εἰς νεώτερον. c ΓΒ, ΟφῺ 

4 Κόδρου δὲ εὐγενέστερος] Μέλανθος Πύλιος ὧν ἀπὸ 
Πύλου --- νῆσος δὲ αὕτη τῆς Πελοποννήσου --- εἰς ᾿49ή- 
νας ἐλϑὼν πολέμου καταλαβόντος ἐμονομάχησε (ΞΞάνϑῳ τῷ 

Βοιωτῷ ὑπὲρ ᾿4ϑηναίων ἐπὶ μισϑῷ τῇ βασιλείᾳ τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων καὶ νικήσας ἐβασίλευσεν. τούτου δὲ υἱὸς ὁ Kó-5 
ὄρος. c ΓΕφΩ. Addit R: ἐπ᾽ εὐγενείᾳ διαβόητος. c 

ὅ cf. p. 259, 10 | post παροιμίαις gravis interpunctio B 
tum fort. suppl. σημαίνει δὲ ἀναστροφὴν | 6 post εἰς priorem 
partem litt. ἡ (vix v) agnoscere mihi videbar; fort. εἰς ,TÓ 
ἐναντίον καὶ; παρὰ τὸ προσῆκοι!ν γινομένων (vel μεταβαλλο- 
μένων) πρα "γμάτων, cf. sch. in Eur. Med. 410 ( 166 Schwartz): 
παροιμία ἐπὶ τῶν εἰς τὸ ἐναντίον καὶ παρὰ τὸ προσῆκον μετα- 
βαλλομένων πραγμάτων | 11. 12 exsp. τρυφὴ Συβαριτικὴ ll 13 cf. 
sch. Dial. mer. XIL 1 | 18. 14 ἀφροδίτην ἐκ χίου C || 14 ἡ δὲ 
&go. B | 15 μετέβαλλεν TF | 18 κλέανϑος codd., cr. HEEL. 
cf. Phot. et Suid.: εὐγενέστερος Κόδρου" τοῦ υἱοῦ Μελάνθου τοῦ 
Μεσσηνίου xtA. || 17.18 νήσου τῆς πεῖ. ἐλϑὼν ἀϑήναξε πολέ- 

μου R | 19 τῆς Bast" R | 20 καὶ νικ. ἐβασ. τῶν &Vnv. R | 
ὁ om. ἢ 

5 

15 



11. Scholia in Luciani Dial. mort. XX 1—10. 261 

XX. Χάρωνος καὶ Ἑρμοῦ. 

ἔπιπλα] τὰ ἐλαφρότατα τῶν κτημιάτων, οὕτω φασὶ παρὰ 

τὸ ἐπιπολάζειν. c ,B, Cg MNQ 
ἀποβάϑραν") κλίμακα, δι’ ἧς ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀναβαί- 
νουσι. c- ἢ σι 

ἔμβαινε xvÀ.] βαβαί᾽ μεταξὺ m ct διᾶς καὶ σκωμμάτων ote, 
ἡμῖν σπουδαῖα z, «t δεύματα παρατίϑεται ὃ γενναῖος, οὑτοσὶ 

καὶ δήτωρ x«l κωμῳ δὸς καὶ σιλλοποιὸς ἐμφρόνως, τε καὶ 
δριμέως τὰ μάταια τῆς; ἀνθρωπίνης σπουδῆς ἀξίως διαγ- 

(0 σύρων ἐπιτηδεύματα. c» ,B,NQ 
ἐφεστρίδα"] ,vó, ἐπὶ τοῖς ἱματίοις ,ἐρτίβλημα ἤτοι μαν- 
ιδύγαν καὶ χλαμύδα καὶ ,πιόρπην καλουμένην. c- ,B,OQ 
- ] ἐφεστρὶς τὸ φορούμενον ἔξωϑεν ἱμάτιον παρὰ τοῖς 
βασιλεῦσι. c— R 

ἀνεκήρυξεν"] ὡς εὐεργέτην δηλονότι. c—- [RQ : 
ὁ ἔνοπλος] ὃ στρατηγός. c 9 
ὅσην μὲν τὴν ἀλαζονείαν κτλ.] τὶ ταῦτα τοῖς καϑ' 
ἡμᾶς μοναχοῖς ἁρμόδια. «ΟΝ 

πεντηκόντορος ἢ ναῦς ὑπὸ ν΄ ἀνδρῶν κωπηλατουμένη. c 
20 [RQ 

xiváBooav*] κινάβρα ἐστὶ κυρίως ἡ τῶν τράγων δυσωδία. 

ἐνταῦϑα οὖν μεταφορικῶς λέγει δυσωδίαν τὸ πάντας σιαί- 
νειν. ἴσως δὲ καὶ κινάβραν λέγει τὴν πήραν. c ΓΒΕΝῺΩ 

ἀντιϑέσεις — βαρβαρισμούς"] τὰ ἐν σχήματι προφ;ε- 

i5 ρόμενα! τῷ λόγῳ χάριτος fe xsv ὡς τὸ "of δὲ, δύο cxó- 
πελοι᾿ [Hom. μ 13] καὶ τιὰ παραπλήσια). c ,B,NQ 

σι 1 

2 ὅτι ἔπ. λέγονται τ. ἐλ. τ. xv. παρὰ C || 4 cf. sch. Catapl. ὅ || 
8 χωμωδοποιὸς, om. καὶ σιλλοποιὸς, N || 11 ἤτοι codd.; ἣν 

έ 
Etym. | 12 7 χλαμ. ἢ καὶ Q | πόρκην C | καλουμ B; καλού- 
μενον qQ; καλοῦσιν C Etym. | 13. 14 παρὰ τ. fcc. om. sch. 
Gall. 234} 15 δηλ. ὡς soósoy. R | 17 cf. sch. Pise. 30 | 19 ἐρεόσο- 
μένη ἤτοι κωπηλατουμένη R | 21 xwrváfoc κυρίως — δυσω- 
δία, μεταφορικῶς δὲ νῦν τὸ κτλ. R. | 25 τῶ 49 B; τῶν λόγων NQ 

go *1 

10 
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ἢν" ἰδού] εἴρηται πολλάκις ὡς ,.ἢϑικὸν, καὶ ἀφελὲς κατὰ 
δεῖ Ew. ἐπίφϑεγμα. c» BN 

11 ósómopnévoc*] πεπορϑημένος. - FR 
χαμαιτυπεῖα] πορνεῖα. c FR 

XXL Κράτητος καὶ Διογένους. 

1 “ἤ μ’ ἀνάειρ᾽ ἢ ἐγὼ σέ] Ὅμηρος [Ψ 124] εἰσάγει 
παλαίοντας Ὀδυσσέα καὶ Aluvre. φησὶν οὖν Αἴας πρὸς 

Ὀδυσσέα “ἢ κούφισόν us ἢ κουφίξω c£. αἰνίττεται οὖν 
ὁ Δουκιανὸς διὰ τοῦ στίχου ὡς τοῦ ᾿Δριστέου λέγοντος 
“ἢ κούφισόν us ἢ κουφίξω cé', τουτέστιν “ ἣ προκόμισόν 
μὲ ἢ προκομίξζω o£. c ΓΕΦΩ 

ἀπὸ τῶν ὀνειράτων ἢ] ὅτι of Χαλδαῖοι δι᾿ ὀνειράτων ἐμαν- 
τεύοντο. ^» RBCNQ 

9 ἀπὸ Σικυῶνος" ἐς Κίρραν] ὅτι καταντικρὺ Κίρρας ἐν 
τῷ Κὸὀρινϑιακῷ κόλπῳ 0 Σικυών. ἡ δὲ Κίρρα ὄρος ὀξὺ 
κατὰ τὴν, Φωκίδα, 0mov νῦν v0, Χρυσίον φασίν. c- 

,Bj,RoNQ 
8 εὖ ἐποίησαν: καὶ τοῦτο ᾿Δττικὸϊν τὸ, τὴν ἐνέργειαν ,ἐπὶ 

ToU, πάϑους λαμβάνειν. co ,B,NQ 
— τὸ δὲ εὖ ἐποίησαν ἀντὶ τοῦ εὖ ἔπαϑον ᾿Δττικόν. c φ 
ἐκ κοτίνου] ἐξ ἀγριελαίου. «ο B 

4 στέγειν] δέχεσϑαι, βαστάξειν. c V 
αἷ τοῦ Δαναοῦ") Δαναὸς ἔσχε ν΄ ϑυγατέρας. αὗται ἔλα- 
βον ἄνδρας ν΄ υἱοὺς τοῦ Αἰγύπτου" αἵτινες ἐν μιᾷ νυκτὶ 
τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐφόνευσαν καὶ διὰ τοῦτο μετὰ ϑάνατον 
κατεδικάσϑησαν εἰς τετρημένον πίϑον ἀντλεῖν, ἵνα τοῦτον 

γεμίσωσιν. c FRoQ 

1 cf. sch. Pisc. 51 || 7 αἴαντα ὅστις αἴας φησὶ πρὸς R | 

8 cs ἐγώ R | 9. 10 λουκιανὸς τοῦτο ὡς τὸν ἀριστέα λέγον οἷον, 
om. ἢ --- τουτέστι, KR || 14 ὅτι om. R || 15 ὄρος sic codd.; scri- 
bendum erat πόλις | ὀξὺ ὄρος ΦΏ || 16 ὅπου κτλ. om. g | τὸν 
χρυσὸν NQ; χρυσὸ B | 18 &rrixó, tum prior pars litterae c 
opinor (neutiquam νὴ; fort. ἀττικῶς scrib. ἐπὶ NQ; fort. ἀντὶ || 
23 cf. sch. Timon. 18 | εἶχε R 

10 

15 



11. Scholia in Luciani Dial. mort. XXII 2 — XXV 6. 263 

XXIL Διογένους καὶ ᾿Αντισϑένους καὶ Κράτητος. 

καὶ ἑαυτῷ ἐπεμέμφετο τῆς τόλμης] καὶ αὑτὸν ἠτιᾶτο 9 

τῆς τόλμης. c9 φ 
κυμβία"] κυμβίον εἶδος ποτηρίου παραπλησίως τῷ σχή- 
ματι πλοίῳ καὶ καλεῖται κύμβη. c- R 

— [ κυμβίον εἶδος περικεφαλαίας καὶ ἐκπώματος. c M 

ἀμφότεροι διαπαρέντες] ,σημείωσαι τὸ σχῆμα, ὥφειλε 8 
γὰρ ἀμιφοτέρων διαπαρέντων. c» ,Bj,RoMQ 

σάρισσαν"] λόγχην Μακεδονικήν. c FTRCQM 
10 — ] (10 ἐνν τῇ συνηϑείᾳ ᾿μένναυλον. c ,BjROQNQ 

ἀκροποδητί") ἄκροις ποσίν. c ΓΜ 5 
Éevayóg*] ὃ ξένους στρατιώτας συνάγων καὶ μισϑῶν αὐτοὺς 7 

εἰς τὸν πόλεμον τῷ βουλομένῳ. c ΓΕΦΩ 

σι 

XXIII ᾿ἡγαμέμνων καὶ Αἴας. 

1 ἥτις μου κατεδίκασεν] εἰς τὴν ᾿4ϑηνᾶν ἀποτείνεται" 9 
αὕτη γάρ. ὡς λέγουσιν, ἐποίησεν αὐτὸν ἡττηϑῆναι. «ΟΓΒΩ 

XXV. ᾿Αλεξάνδρου καὶ ᾿Αννίβου. 

ἀπέκτεινα μιᾶς ἡμέρας κτλ.] σημείωσαι. co V 9 
πατρῴαν" ἀρχὴν παραλαβών] (ἀλλὰ καὶ σύ, ΛΔίβυ, 8 

20 "AuíAx« τοῦ καὶ Βάρκα πατρὸς τὴν παρασκευὴν τοῦ πολέ- 
μου παραλαβών, ἃ κατειργάσω, εἰργάσω. co ,B,N 

Ὅμηρον ὥσπερ οὗτος ἐρραψῴδουν] ἐφρόνει γὰρ "AMEav- 
δορί ος' μέγα ἐπὶ τῷ ἀπὸ στόματοϊ ς del! προφέρειν τὴν ᾿Ιλιάδα 
ΓὉμήρου". c B'V'gNQ 

25 περιέπων ἀγαπᾶν] nevéy'ov ἀρκεῖσϑαι. c VQ 4 
ἐπεὶ δέ μοι κταλ.] σὺ σωφρονέστερον Oi&yévov, "Auuo- 6 

4 κυμβεῖον Etym. | παραπλήσιον Etym.: παρόμοιον Phot. | 
5 ὃ pro xci Phot., Etym. | 6 cf. sch. in Demosth. 21, 133 | 
7 enu. M; ὡραῖον Ro | 8 γὰρ Ro; τὸ B | παρόντων R | 9 σα- 
ρεῖσαν in textu [ | λόγχη μακεδονική Cq || sch. 9 et 10 coni. 
Co | 9.10 ef. sch. Dial. mer. XIII3 || 20 ἁλμικάστου N; cr. 
Gronov | 21 λαβὼν N 



264 7717. Scholia in Luciani Dial. mort. XXV 6 — XXX. 

, ? , ? LA A] - 2 | , j , $, νίδη. ᾿Ινδίας ἀπο χωρῶν, ὃς πᾶσαν τὴν ἀπὸ, ταύτης ἐπὶ 
, L9. A! ? , , , » - 

Πέρσας ὁδὸν ἀσε λγέστατα πάντων διήεις αὐτῷ στρ ατο- 

πέδῳ μέϑη καὶ γυναικεία ὕ βρει δουλεύων. καὶ τοῦτο 
4 " Ti y 1 4 J 9 ? 

9 ^ a ^ , * - , 

ι éxgivo vOv “υαῖον Διόνυσον καὶ λυσιμελῆ μετιών. 
M M - , , ιπαὶ ταῦτα φιλοσοφεῖν ἐπανῃρημένος. c» B, 

jJ 1 - E m M A , 61 RA] 
ιτοὺς, καιροὺς xaOmóvza, ϑῶν : ᾿ἀντὶ τοῦ εἰς ἡ δον ἃς 

ἀνα' λίσκων᾽. c ,B,O'V'oN 

XXVI. ᾿Αχιλλέως καὶ ᾿Αντιλόχου. 

2 οἵ ἄνω] ἀντὶ τοῦ of ἐν τῷ βίῳ ἄνω. δοκεῖ γὰρ ὃ “Διδης 

κάτω εἶναι. co B 

4 ἑταιρικὴ μὲν ἡ παραίνεσις] (ῳ μλυκὴ καὶ ᾿Γἀπὸ ,ξἶτ αἱ- 

gov. co 'VB,M 

XXVIII Πλούτωνος zci Πρωτεσιλάου. 

8 οὐκοῦν" κτλ.] ἱτῆς Κόρης Grow τῆς Goo φόνης ὃ λόγος" 
οὗτος δεομένης ᾿Γὑπὲρ Πρωτεσιλάου. co IV'BoNQ 

XXX. Νιρέως x«i Θερσίτου καὶ Μενίππου. 

οὐ καλλίων σοι δοκῶ: [Ὅμηρος [B 618] γὰρ τὸν ἐκ 
Σύμης ,Νιρ,έα ὕμνησε διαιφερόντως εἰς κάλλος μετά γε 

"Aya. co BN 

18. "EvéAtot. διάλογοι. 

ΓῈν τοῖς πρώτοις τούτων διαλόγοις τῶν ἐν τῷ "Ai λεγο- 

μένων γίνεσ'ϑαι καταγελῶν νεκροὺς εἰσήγαϊγε πρὸς ἀλ' λή- 

λους διαλεγομένους" ἐντεῦϑεν 'ÓR τὰ ἐν ϑαλάττ᾽ῃ μυϑευό- 

ἵμενα διαπαί £e. co FR'V!Q 

2 διήιει B | 3 δουλεύων scripsi; ὁδεύων B || 4 zfióvvcov 
vix rectum; ultima litt. «c vel x videtur fuisse | 7 παραναλί- 
σχων C | 11 fort. ὡς pro καὶ | 14 τῆς — ἤτοι om. qp | περσε- 
φόνης VpNQ | 21 τούτων om. R || 22. 23 πρὸς ἀλλ. διαλ. 
om. R.| 23 ἐνταῦϑα VO | δὴ R 

10 

20 
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L Δωρὶς καὶ Γαλάτεια. 

Γαλάτεια] λέγεται τῆς Γαλαϊ τείας ὃ Κύκλωψ "ἐρᾶν. ὃ δὲ" 1 

Κύκλωψ υἱὸς Γἦν Ποσειδῶνος. π'οἱ μὴν τὴν τέχνην, ἕνα 
» F3 H 3]. E ΄ MC , r] 
ἔχων ᾿ὀφϑαλμὸν ἐπὶ τοῦ μετώπου. 'τὴν ϑὲαν πάνυ 

5 ἄγριος. c 'V'T 
σιτούμενος τοὺς ἐπιδημοῦντας] ἐλέγετο γὰρ καὶ &v- 5 

ϑ'ρωποφάγος" εἶναι. Ὅμηρος [& 292 sq.] εἰσάγει αὐτὸν 
ix! τῶν Ὀδυσσέως ἑταίρων ᾿ἐσϑίοντα'. «- ΓΙ ΠΩ 

Π. Ποσειδῶνος καὶ Κύκλωπος. 

τὸ ἐναυσάμενος] ἅψας καὶ ἐναισάμενος. «ΟΥ̓ a 
ἐμαυτοῦ" ἦν] ἐμαυτῷ ἤμην. c F V 
ἐξέϑορες] ἐξεπήδησας. c V 8 

HL Ποσειδῶνος καὶ ᾿Αλφειοῦ. 

μόνος xrÀ] 'ó ᾿Δλφειὸς ποταμός ᾿ἐστι Σικελίας", ἡ δὲ 1 

is ᾿᾿Αρέϑουσα' Σικελίας πηγή. καί, ὡς λέγουσιν. ὁ '4i- 
Γφειὸς διὰ ϑαλά'σσης ἱπαρερχόμενος τῇ ᾿Α οε' ϑούσῃ μίγνυ- 

ται μὴ μὶιγνύϊων τῇ ϑαλάσσῃ τὸ ὕδωρ. πλάτίΐτονται οὖν 

οἵ ποιηταί", ὅτι ἱφιλῶν τὴν ᾿Δρέϑ'ουσαν ὃ ᾿Δλφειὸς τοῦτο 

ποιεῖ. c ['V'Q 
90 ξυναυλίᾳ] ὅτι συναυλία λέγεται καὶ ἡ συνοικία καὶ ἡ σύμ- 

φῶνος αὔλησις 7 ἀπὸ β΄ αὐλῳδῶν περαινομένη. c- Vat. 942 

IV. Πρωτέως καὶ Μενελάου. 

ἀλλὰ ὕδωρ κτλ.] λέγουσιν, ὅτι ὃ Πρωτεὺς δαίμων ὑπῆρχε" 1 
ϑαλάσσιοϊς εἰς πᾶν εἶδος utro! βαλλόμενος". c- ['V'Q 

25 V. Δελφίς, 'Aotov, Ποσειδῶν. 

lAoíov ὃ ἀπὸ Μέσβου κιϑαρῳδὸς ἦν ἄριστος. τοῦτον 
μετὰ πολλῶν πλέοντα χρημάτων of ναῦται τῶν χρημάτων 

8 fort. ἕξ scrib., vix ἐνίους (Apollod. epit. p. 228, 190.) | 
11 fort. ἐν £u., cf. cod. 9( (Vat. 87; Fritzsche) | 14 τῆς &ox«- 
δίας Laur. 57, 51 et ex corr. rece. m. Q | 18. 19 ἀρέϑ᾽ουσαν 
Γτοῦτο ποιϊεῖ ὁ ἀλφειός: V | 25. 26 ἀρείων codd., ut infra 
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ἐπιϑυμήσαντες εἰς τὴν ϑάλασσαν ἔρριψαν, δελφὶς δὲ αὐτὸν 

ὑπο δεξάμενος εἰς τὴν γῆν ἐξήγαγεν, ὡς ἵστορεῖ "HoóOo- 

voc! [1 24]. — F'V'Q 

1Mq9uvqc*] πόλις τῆς “έσβου. -— FV VQ 

"Aoíove] παρὰ τὰ παρ᾽ Ἡροδότῳ [1 34] καὶ τοῖς λοιποῖς 
ἅπασιν ἱστορούμενα περὶ ᾿Αρίονος τὰ παρόντα᾽ ὃ μὲν γὰρ 
ἐξ ᾿Ιταλίας εἰς Κόρινϑόν φησι μετὰ μεγάλων πλούτων 
τῶν ἀπὸ τῆς μουσικῆς τῆς ἐργασίας ἀναπλέοντα τὰ προ- 
κείμενα παϑεῖν τὸν ᾿Αρίονα οὐδὲ ὡς ὑπόκειται. c B 

260 δὲ πλουτήσας κτλ.] σημείωσαι. c TV 
παρανέἕέων ἢ] κολυμβῶν. c V 

VI. Νηρηίδες, Ποσειδῶν. 

1Γἣ Ἰνὼ ἀδελφὴ οὖσα τῆς Σεμέλης ἔϑρεψε τὸν Διόνυσον. 

ὠργίσϑη ἐπὶ τούτῳ ἡ Ἥρα καὶ ἐνέβαλε μανίαν [᾽496- 
μίαντι τῷ ἀνδρὶ ἱτῆς ᾿Ιἱνοῦς. ὁ δὲ τοἱ ξεύει ἕνα τῶν ἕξαυ- 
τοῦ παίδων 'zóv “έαρχον.. ἀγανακτήϊσασα δὲ ἡ "Ivo 
παρέβαλεν αὐτῷ φαγεῖν ξ΄ ψήσασα' τὸν “έαρχον. ἵλυπη - 

ϑεὶς οὖν ὃ ᾿ἀϑάμας [ἐδίωκε τὴν ᾿Ινὼ 'uevà! τοῦ ἄλλου 
αὐτῆς 'παιδὸϊς Μελικέρτου, of ᾿δὲ φοβηϑέντες εἰς ϑάλασ- 
ἴσαν ξ'αυτοὺς ἔρριψαν ἴ i 
"EAAQ veg, ϑαλάσσιοι 'Óciuo'veg. c F'V'Q 

νεανίας γὰρ κτλ.] ὡραῖον. «ο V 

VIII Ποσειδῶν, Τρίτων. 

1 Δαναός"] τούτων τῶν πεντήκοντα πατήρ. c ΓΥ͂ 
2 ἐξ 'άργους εἰς Aégvav*] dj Δέρνα' πηγή ἐστιν, iv; 

- , € - άργει "vijc! Ie Aonovvijcov,, x«9" ἣν 'xei Ἡρα" κ)λῆς τὴν, 
Cr, rn ἡ ASI ' l«z 27 " Γ Ὕδραν 'κατείρ᾽'γιασται,. καὶ ἱμετὰ, τοῦτο ἐξεκάϑαιρον | 
ἐντόϊσϑια, τῶν ἱερείων ' 

J i Cep 1 , , Iz , 1 - 2 " ιβαινε] τὸ ὕ δωρ᾽ πάνυ διερϑάρϑαι "rij κόπρῳ τῶν ἀπὸ 

τὰ 
3-79 Pa ymduet er. f. ' 71 
ἐπ αὐτῆς, ᾿ &Q ὧν “καὶ Gvvé- 

2 ἱστορεῖ ὁ V || 12 νηρείδες Γ | 14 ἡ om. ῶ | 17 αὐτῷ 
scripsi; αὐτὸν codd. | 18 ὁ om. V | cf. sch. Nav. 19 || 19 μεγ- 
κέρτου [ | 20 oí om. Q || 29 πάνυ CV; om. B 

' 57197 1 e , rl 
παν éyévovrOo, ὡς Aéyovow or? 

10 

9 
φΦ 

5 Q 
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Γκαϑαιροϊμένων. διὸ χαὶ 'zegow (e! ἐξέ πεῖσε 'aéovm 
κακῶν᾽ [ἐπὶ τῶν ἄϊνγαν δυπώντων Asyo μένη". co V B,OMQ 
ὑδροφορήσεις ἢ] ἱκατεκρίϑησαν γὰρ αἵ Δαναοῦ, ὡς ὃ 

LE , , er e ^ *, , , 

μῦϑός φησιν, ἐν "Ai0ov ὑδροφορεῖν εἰς τετρημένον mí9ov, 
t , .5 ἀνθ᾽ ὧν τοὺς Αἰγύπτου παῖϊδας συλλέκτρους" ὄντας διε- 

10 

15 

20 

25 

δὶ 

χίρήσαντο! οὐκ ἐν δίκῃ. «- B'V'Q 

IX. Ποσειδῶν, Ioigc. 

“ητώ] φασὶ τὴν “ητὼ "ἐκ Διὸς κυοῦ,σαν 'A|nóAAove 
ἕω E μι - καὶ "Αρτεμιν καὶ τῶν o δίνων αὐϊτὴν ἐπιλαβ' ouévov ,γῆς 
! πάσης mÀev ἄσϑαι, ig! Gre! τεκεῖν, καὶ μηδαμ' οὔ 

(ur ; E oto PAR C, τούτου τυγ 4G VELV,, καϑότι 790 κατείληπτο πᾶγσαν Ηρα 
M - er] 5 1 M "mn 1 1 1 

τὴν γῆν O0o,xoic, 7 μὴν μὴ δέ ξασϑαι' τὴν , “ητὼ, μηδα- 

Γμοῦ ivrexeiv! ᾿προσέτι, δὲ καὶ δ᾽ ράκοντα! δεινὸν ἐπι, στῆ- 
1 

^ 

κατὰ) 

' , [e 

τὰ νεογνά. ᾿οϑεν 

Ui 4ῆλος! ἡ νῆσος τῆς 'Σικελίας ,ἀποίσπα σϑεῖσα "xol 
τέως ὑπο βρύχι 'ος λανθάνοίυσα φερομένη" (ἔστη vs, τῆς 
ἀκρίτου φορᾶς κρειτὶ τόνων Qomjj "el τὸν τόκον ὑπέϊστη 

[trs , Ἢ] , Γ - 
σαι Tjj κυούσῃ᾽ τάχιστα δια; φϑεροῦντα 

ιτῆς ᾿ὠδιν joue" ἀνώμοτον γὰρ αὐτὴν ,εἶναι συνέ!β αἰνεν, 
᾿ἐπεὶ μηδέπω ,voig φαινο μένοις μεϊτέπρεπεν. 10v μέντοι, 
δράϊκοντα γ'εννηϑεὶς" 4πόλλωϊν ἐχόξευ!σε Πυϑοῖ, ,καϑὸ 

ΕΠ 1 ; ar 1 ry καὶ; συνεστήσατο ὕ στερον'. c 'VB,0Q 
7, M 7 , e M e , b - , 

Ὅτι 4ῆἤλος ἕκλήϑη ἡ νῆσος ἅτε δήλη γεγονυῖα τῇ παγίῳ 
, P M ' 3 M ^ ? M , 

στάσει. αἵ δὲ περὶ αὐτὴν κυκλοῦσαι αὐτὴν Κυκλάδες κα- 

λοῦνται. c- C 

τὸ μαντεῖον 

XII. Θέτις καὶ Δωρίς. 

ἐπαρϑένευεν"] ἐν παρϑενῶνι ἐφύλαττεν. -. FQ 
Σέριφον"] μίαν τῶν Κυκλάδων νήσων. c Q 

1 διότι C | 38. 4 φησιν ὁ μῦϑος Q | 9 cf. sch. De salt. 38 | 
αὐτὴ ἐπιλαμβανομένων ( || 18.14 ἐπιστῆσαι τῇ κυήσει" οὕτως 
τῆι κυούση ὁ | 15 debebat Κιλικίας᾽ A. Eberhard | 20 αὐτίκα 
γεννηθεὶς Anecd. Par. Il 351, 18 Bachmann || 22 cf. sch. De 
salt. 38 

[E] 
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XIV. Τρίτων x«i Νηρηίδες. 

170 κῆτος xrÀ.] Κασσιέπεια ἡ γυνὴ τοῦ Κηφέως ὕβρισε 
τὰς Νηρηίδας. διὰ τοῦτο ὁ Ποσειδῶν ἔπεμψε κατὰ τῆς 
χώρας τοῦ Κηφέως κῆτος. τοῦ δὲ κήτους πολλὰ βλάπτον- 
τος χρησμὸς ἐδόϑη. ὅτι οὐ παύσεται. ἐὰν μὴ δοϑῇ αὐτῷ 

ἡ ϑυγάτηρ τοῦ Κηφέως ᾿Ανδρομέδα. ἐδόϑη καὶ ἐλϑὼν 
0 Περσεὺς ἔσωσεν αὐτήν. c ΓΟῺ 
σῶστρα] τὰ ὑπὲρ σωτηρίας δῶρα. c FQ 

2 ὕπου διῃτῶντο κτλ.] ὡραῖον. «ο Γ 
ἅρπην] δρέπανον. «α V 

ὃ προκειμένην] προβεβλημένην. «- ΓΜ 

καϑειμένην κτλ.] τὸ ἑξῆς καϑειμένην τὰς κόμας πολὺ 

νέρϑεν τῶν μαστῶν. c MQ 
πρόκωπον" — τὴν ἅρπην] γεγυμνωμένην τὴν δρεπά- 
vqv. c pF 

— [ ἀντὶ τοῦ κόπτειν προχειμένην ἢ γεγυμνωμένην. c- M 
προκαϑικνεῖται") προκαταλαμβάνει. co ΓΜ 

ΧΥ. Νότος καὶ Ζέφυρος. 

2 ἠιόνα] αἰγιαλόν. c TF 
ἠνεμωμένον"] ἀνέμου πεπληρωμένον. «οΓΜῺΩ 

4 Δικταῖον" ἄντρον] σπήλαιον ἐν Κρήτῃ οὕτω καλού- 
μενον. c FQ 

μέλανας ἀνθρώπους ξἕἑώρων] ὃ γὰρ Νότος ἀπὸ τῆς 
“Μιβύης πνέει, ἔνϑα οἰκοῦσιν οἵ Αἰϑίοπες. co TQ 

19. Θεῶν διάλογοι. 

Διαπαίξας τὰ λεγόμενα παρ᾽ Ἑλλήνων περὶ τοῦ "4iÓov καὶ 

τῆς ϑαλάσσης ἐντεῦϑεν διασύρει τὰ περὶ τῶν καλουμένων 
ν , - 3 , ^ 

οὐρανίων ϑεῶν παρ᾽ αὐτοῖς. c ΓΕ 

1 νηρείδες ΓΙ 2 ἡ om. C || 8 νηρείδας F | 11 ad zooczs- 
πατταλευμένην relat. [ | 27 ὡς λέγουσιν ante τὰ add. ἢ 

10 

15 

20 

25 
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Ι. Ἄρεως καὶ Ἑρμοῦ. 

μὴ" καί τι κακὸν ἀπολαύσωμεν] ,᾿σημείωσαι, πῶς οὐ 3 
πρὸς γενικὴν συνέταξεν" οὐ γὰρ εἶπε μή τινος ἀπολαύσω- 
μὲν xoxoU', ἀλλὰ ἱμή τι xex ov, ἀπολαύσωμεν᾽. c» ,B,MQ 

δ Π. Πανὸς καὶ Ἑρμοῦ. 

τράγου] λέγεται, ὅτι 0 “Ερμῆς ὁμοιωϑεὶς τράγῳ συνεγένετο 1 
τῇ Πηνελόπῃ καὶ ἔσχεν υἱὸν τὸν Πᾶνα. c- [CQ 

καπυρόν"] τὸ τραχὺ καὶ ἄγροικον τοῦ συρίσματος καπυ- 3 
ρὸν εὐφήμως ἐκάλεσεν, ὃ ἂν γένοιτο οἷον ἐκ κεραμεοῦ 

10 σκεύους διατεϑρυμμένου. ἡδὺ δὲ τὸ καπυρόν. ὡς OA Ov, 
ἀπὸ τῆς τῶν πεμμάτων ἐδωδῆς. -«οΟΒΊΜΩ 

Τεγέαν] πόλιν ᾿Δρκαδίας. «ο ΓΜ 

III. ᾿Απόλλωνος καὶ Διονύσου. 

πέρα τοῦ εὐπρεποῦς ἀνδρικὸς ὃ Πρίαπος] τοῦτό 1 
18 φησι διὰ τὸ ὑπερμέγεθες τοῦ αἰδοίου ὑπὲρ ἡμιόλιον τῆς 

τοῦ λοιποῦ σώματος πηλικότητος ὄντος. cC-— BMQ 

ιν Δαμψάκῳ γὰρ διαφερόντως ,0 μιηαρὸς , Πρίαπος 9 
ιἐτιμᾶτο., c» ΒΩ 
ἐπείρα σε] προσέβαλέν σοι. c TV 

50 ἀγρέως ἢ] προσυπακούεται τὸ ἐνεγκεῖν. ἠϑικὰ δὲ ταῦτα, 
μᾶλλον δὲ κωμικά. co BMQ 

Ἢ IV. Ἑρμοῦ x«i Μαίας. 

σαίρειν] φιλοκαλεῖν. ἐκ τούτου καὶ σάρον τὸ φιλοχά- 1 
λιον. “ΟΓΜΩ. Alia lectio est in B: αἴρειν] καϑαί- 

36 Q&bY. “ὦ 
διαφέρειν] ἀντὶ τοῦ διακομίξειν. c BMQ 
νεώνητον ἢ] τὸν Γανυμήδην λέγει. «οΓΒΏ, Addunt ΒΩ: 

6 ὅτι om. Γ | 8 καὶ τὸ ἀγ. MQ | 10 ἡδὺ κτλ. om. M 
15 cf. sch. Iov. trag. 6 | 17 schol. integrum manu rec. itera- 
tum B | 19 μοι Fl | 20 προσυπακουστέον Q | 23 ἐκ κτᾶ. om. MQ 
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δριμέως δὲ εἰς τὸ γένος ἀπέσκωψε τούτου νεώνητον εἰπών" 
οὐ γὰρ εἶχεν οὕτως, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ὑποφήνῃ καὶ ἐκ Φρυγῶν 
τοὺς “Ἕλληνας δουλουμένους. « 

ψυχαγωγεῖν"] καὶ τοῦτο δριμύ. c BMQ 
2 Λήδας" τέκνα] τοὺς Διοσκούρους λέγει Κάστορα καὶ Ilo- 

λυδεύκην. c— ΒΩ 
of μὲν ᾿δλκμήνης καὶ Σεμέλης] ὃ Ἡρακλῆς καὶ ὃ Διό- 
νυσος. c» B 

ἰδέ] οὕτως ὀξυτόνως ἰδέ" "Avrwxol γὰρ ὀξύνουσι τὸ εἰπέ, 

εὑρέ, ἰδέ ὁμοίως τῷ ἐλϑέ. —— BCMQ 
σόβει"] τρέχε. «ο Γ 

VI. Ἔρωτος καὶ Διός. 

3 τῇ μίτρᾳ] τῷ σουδαρίῳ. c T 

VIL Διὸς καὶ Ἑρμοῦ. 

νέμει] βόσκει. «οα V 
Νεμέαν] ἡ Νεμέα τῆς Kopien, ἐστὶ γῆς πρὸς τῷ 

- , € - ToqrQ, ,x«9' Tv xci, τὸν λέοντα “Ηρακλῆς ἀπέκτεινε. 
2 MEN M P1 2. A. € M , 

«c9 Tv καὶ τὸν ἀγῶνα συγ μροτεῖσϑαι τῶν Neu £ov, ovu- 

βαίνει σέλινα, τὸ βραβεῖον Eyovra,. c ,B,F OQ 

VIII. Διὸς καὶ Ἥρας. 

ῷ ὁτὲ δὲ καὶ κτλ.] ἐρωτικῆς ταῦτα μανίας, καὶ αἰσχρουρ- 
γίας. c Β᾽ 

, ? jl 5 M E , 3 A ji , 

4 γαμήσειας] ,o0, τὸ αἰσχρὸν τοῦτο σημαίνει ,G λλὰ τὸ νόμῳ 
? , er , ἀγαγέσϑαι gas γαμετήν. co ,B,Q 

— ] ἀντὶ τοῦ γυναῖκα αὐτὸν λάβοις. c— M 

1 δὲ ἀπέσκ. τὸ γένος Q | 4 δριμέως MQ || 9. 10 ἰδέ: o£. 
Gr. ἰδέ, ὡς τὸ εἰπέ, λαβέ, εὑρέ, om. cet., C | 16 cf. sch. Bis acc. 
c.2 | 17 ὅπου CQ | καὶ om. C | 18 x«9^ κτλ. om. l| 23 τὸ (ante 
νόμῳ) B; τῷ Q 

10 

15 

20 

τῷ [21 
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19. Scholia in Luciani Dial. deor. IX 4 — XIII. 911 

ΙΧ. Ἥρας καὶ Διός. ρας | 
οἰηϑεὶς xrÀ.] ὡραῖον. c- B 4 

5 
μὴ ὥραισιν ἵκοιτοιμ: σεσολοίκισται μέν, GA οὖν, ᾽άττι- 

3 “ 

xóv' ὥφειλε γὰρ ἱμιὴ ὥρας ἵκοιτο᾽. ἔστι δὲ τοῦτο τιὸ 
- -“ Ἂν “αν 3 e M 1 5 ἐν τῇ συνηϑείᾳ ἱμιὴ κα μὰ αὐτῷ và Pr, un, εἰς καιρὸν 

φϑάνοι΄. c ,B,CMQ 
ἀπειρόκαλοι] σημείωσαι διὰ τὸ ἀπειρό,καλον,. πῶς ἐχρή- 9 
σατο αὐτῷ. c» ,B,MQ P eau pn 

X. Διὸς καὶ Τανυμήδους. 

:ο Πάν] ὡς ποιμὴν ὁ Γανυμήδης μόνον ἡγήσατο ϑεὸν τὸν 1 
Πᾶνα᾽ of γὰρ ποιμένες τοῦτον τιμῶσιν. c- VQ 

ὡς ἀφελὴς ὃ παῖς ἐστι καὶ ἁπλοϊκὸς καλ.}] ἀγροικικὰ ὃ 

καὶ ἄπλαστα ἤϑη καὶ τὸ ὅλον ἀφελῆ τε καὶ παιδικά. c- ΒΩ 
κισσύβιον] ποτήριον ποιμενικόν, εἰς ὃ τὸ γάλα mívov- 4 

ις σιν. c [FQ 

ΧΙ. Ηφαίστου καὶ ᾿Απόλλωνος. 

Ἰαπετοῦ! πρεσβύτερον] ᾿Ιαπετὸς ϑεὸς παρ᾽ Ἕλλησι πα- 1 
λαιότατος εἷς ὧν χαὶ αὐτὸς τῶν Τιτάνων. c— FQ 

μαγάδα"] τὸ ξυλίφιον, à ἐπαναπαύονται et χορδαί. c- ΒΟΩ 4 
4 

20 XIL Ποσειδῶνος καὶ Ἑρμοῦ. 

Νῦσαν] Νῦσα ὄρος ἐν διαφόροις μὲν τόποις οὕτω λεγό- 9 
μενον, νῦν δὲ τὸ ἐν τῇ Oodxm. c- TQ 

XIII. Ἡφαίστου καὶ Διός. 

μαιώσεταί" σε] κατελϑὼν ἰατρεύσει τίκτοντά σε. «οα FQ 
, E 1 2 , LA 3. “ 2 e« , δύνων ἃ ] τὸν ἐγκέφαλον ἤτοι τὸ ὀστοῦν, ἐν c βέβλητο 

ὁ ἐγκέφαλος. c TQ 

3 cf. sch. De salt. 5. Dial. mer. X 8 | ὥρας C  σεσολοί- 
κισται — 4 ἴκοιτο om. C | 4 μὴ —5 ἔτη om. M | τὸ om. C | 
10 ἡγεῖται Ὡ || 11 ἐτίμων Q | 12 ad c. 1 ῥάμφος relat. ΒΩ | 
17 παρ᾽ ἕλλησι ϑεὸς Q | 19 C inc.: ὅτε μαγάδιον τὸ || 22 λε- 
γόμενον post Oodxry repetitum [ | 25 ἤτεν Γ 



9'2 19. Scholia in Luciani Dial. deor. XIII — XVI2. 

πυρριχίξει"} μετὰ ὕπλων ὀρχεῖται. c VQ 
μαίωτρα)] τὸν ὑπὲρ τοῦ μαιώσασϑαί cs μισϑόν. co T 

XIV. Ἑρμοῦ καὶ Ἡλίου. 

1 κάτα" ] ἔπειτα. c FQ 
E £x. τῆς ᾿Δμφιτρύωνος, λέγει δὲ τὴν ᾿Δλκμή- 

vqv' ἡ γὰρ Alas γυνὴ ἣν τοῦ ᾿Αμφιτρύωνος. c FQ 

2 παρὰ τῆς Ῥέας] ἡ παρά πρόϑεσις ἀντὶ τῆς ἀπό. c ὦ 

XV. Διὸς καὶ ᾿Ασκχληπιοῦ καὶ ἩΗρακλέους. 

1 ἐκεραύνωσεν"] ὃ ᾿Δσκληπιός. ὡς λέγουσιν, ἄριστος ὧν 

ἰατρὸς τοὺς ἀποϑνήσκοντας ἤγειρε. καὶ ἐπὶ τούτῳ ὃ Ζεὺς 
3 M ? , ? , ὀργισϑεὶς ἐκεραύνωσεν αὐτόν. co [TQ 

3 "d e €- ἀνθρώποις κτλ.] ὡραῖον. c» T 
8 ἐγοιβειύ pacc] Δηιάνειρα ἡ τοῦ Ἡρακλέους yu ἱμάτιον 

εἶχεν, ἐν ᾧ DE ἐβέβλητο φάρμακον, αὕτη δὲ ἐνό- 

xd ed αὐτὸ εἶναι TEE TERRE φιλεῖσθαι τὸν 

πέμποντα. ὃ οὖν ἩΗρακλῆς παραλαβὼν τὴν Οἰχαλίαν ἔλα- 
, - , ?, - M ^r: Avi» " ) x 

Bev ἐκεῖθεν κόρην εὐπρεπῆ τὴν lóÀmv καὶ ἠράσϑη αὐτῆς. 

φοβηϑεῖσα ἡ Δηιάνειρα πέμπει αὐτῷ τὸ ἱμάτιον, ἵνα αὐτὴν 

φιλήσῃ καὶ μὴ τὴν ᾿Ιόλην. 0 δὲ φορέσας ἐκ τῶν φαρμά- 
κῶν ἀνήφϑη. καταπονούμενος οὖν ἠτήσατο τοὺς παρόντας 

ἐνεγκεῖν πῦρ καὶ καῦσαι αὐτόν᾽ καὶ ἐγένετο. co FQ 
ποδήρη] ἱμάτιον ἄχρι τῶν ποδῶν γυναιξὶ πρέπον. c- V 

XVI. Ἑρμοῦ καὶ ᾿Απόλλωνος. 

[uo] ἀμελούμενος" κτλ.] σημείωσαι διὰ τὴν σύνταξιν ysvuxij 

χρήσασϑαι ὀφείλων καὶ εἰπεῖν ᾿ἀμελουμένου δὲ καὶ μὴ 
, N , 3:508 M Qr j , 3 φέροντος τὴν ὑπεροψίαν ἐγὼ μὲν ἀπέρριψα τὸν δίσκον 

9 cf. sch. Iov. conf. 8 | 10 τοῦτο || 18 δηνάρια [ || 15 τοῦτο 
εἶναι €? | 16 ὅπερ οὖν ὁ To. [; fort. ὁ μὲν οὖν | 18 δὲ ἡ ῶ 
δηάνειρα ΓῚ αὐτὸν Γ΄ 18. 19 ὅπως φιλήσῃ αὐτὴν Q l 20 ἐκ τῶν 
φαρμάκων post οὖν repetitum Γ || 21 αὐτό T; αὐτόμν add. m. 
rec. Q || 22 cf. sch. Iov. trag.41 || 26 &véooup« vel γὰρ ἔρριψα Luc. 

20 



19. Scholia in Luciani Dial. deor XVI 2 — XXI. 913 

οὐχ οὕτως ἐποίησεν, ἀλλ᾽ εὐθεῖαν προτάξας ἄλλην ἐπή- 
L4 * DÀ - ^ € - - -- 

γαγεν. ἤτοι οὖν ὅμοιον τοῦτο τῷ Ὁμηρικῷ τῷ [μ 13] 

"tof δὲ δύο σκόπελον ὃ μὲν οὐρανὸν εὐρὺν ἱκάνει 

ἢ ἐν ὑπερβατῷ οὕτω νοητέον {τὴν σύνταξιν “ἀμελού- 
s μενος δὲ ἀπὸ τὸ Ταύγετον καταπνεύσας᾽. ἀλλὰ καὶ τοῦτο 

πάλιν ἕητεῖται. διὰ τί οὐκ εἶπεν '&mó τοῦ Ταὐγέτου κατα- 
πνεύσας᾽ ἀλλ᾽ “ἀπὸ τὸ Ταύγετον᾽" καὶ φαμέν, ὅτι ᾽4τ- 
τικὴ συνήϑεια τοῦτο ἀντὶ γενικῆς εἰς εὐϑεῖαν ἐκλαμβά- 
νει. co Q 

10 Ταὐγέτου"] ὄρος τῆς “ακωνικῆς. c V 

ἐπαιάξοντα "] ἐπιϑρηνοῦντα᾽ λέγεται γὰρ ἐν τοῖς φύλλοις 

τῶν ὑακίνϑων ἐπιγεγράφϑαι τὸ πρῶτον γράμμα τοῦ ὝὙα- 

κίνϑου. c FQ 

XVII. Ἑρμοῦ καὶ ᾿Απόλλωνος. 

ιὐτὸ δὲ καὶ χωλὸν αὐτὸν κτλ.] διὰ τὸν “Ἥφαιστον 
λέγει. c- [ RQ..— Addit Q: ὡς Cxuovi καὶ φύσῃ προστετη- 
κότα. Co 

εὐποτμία"] εὐτυχία. c V 

XIX. ᾿Αφροδίτη x«i Σελήνη. 

20 ἤδη ἐκ τῆς χειρὸς κτλ.] ὡραῖον. —— Γ 

XX. ᾿Ἀφροδίτη καὶ Ἔρως. 

ἀλλὰ σύ. ὦ τολμηρότατε] margine decurtato scholion 
interiit c» V 

XXI. Ἑρμῆς, ᾿Απόλλων. 

25 μὴ μόνον μοιχήσαντι] margine decurtato scholion in- 
terit c V 

1 προτιϑεὶς γὰρ εὐθεῖαν τὴν γενικὴν ἐπέφερε lacobitz 
ex 'G^| 8 παραλαμβάνειν Iacobitz ex *G? | 11 γὰρ £v om. Q | 
15 διὰ suspect. | 16 λέγει R; λὲ Q; λέγουσιν Γ 

ScHoL1A IN LucraNvM ed. Rabe. 18 



914 ^79. Scholia in Luciani Dial. deor. XXII 1 — XXV 1. 

XXII. Ἥρα, Ζεύς. 

; *] Fo, Sud ς ἔν ΠΆΘΟΣ : 1 ϑύρσοις"] ᾿ϑύρσος ὁ xAd0oc, ὃ meo à, Zio vi co, παρὰ 

τὺ συνεχῶς ταῖς Mo νάσι κινεῖσθαι", οἱονεὶ ϑύειν --- 'Ó 
ἐστιν ὁρμᾶϊν — ὀρϑός, οὐκ ἐγ κεκλιμένος". c» ,BI'V'Q 

, , E^ r? - ἢ e 5 , ΓΈ ΄ Τὰς. 
9 pid ] UE οὗ τος ἢ Ικάριος. εν πρώτῳ e 

, " πεν, ἡ ’ “ v'vGog émibevo ϑεὶς γεωργῷ ὄντι φιλοφροὶ νήματι τοῦτον 
- "2e Fu, | - 2 p , EI ὃ - 

τετίμηκε τῆς ξενίας τὴν τῆς ἀμπέλου φιλοπονίαν ᾿ διδάξας. 

φυτεύσας τοιγαροῦν καὶ ἐπιϊμελησάμενος τοῦ ᾿δωρήματος. 
εἶτ᾽ια κατὰ καιρὸν τρυγήσας καὶ ἀποϑλίψας τὸν οἶνον 
AM NOMINE 1 ; Γ ἐς E o^ καὶ πιεῖν τοῖς Guv egyaCouévoig ἱπαρασχὼν ἀήϑε'ν và πό 

3* , ' , ματι ᾿εἶχε ᾿παρειμένους vlovg, πεπωκότας. — vo μίσαντες 
οὗ τοι τὸν γεύσανϊτα τούτου τοῦ οἴνου περ᾿ιειργάσϑαι 
Γαὐτὸν κτείνουσιν' ὡς φαρ' μακέα . co B, VQ 

XXIIL ᾿ἡφροόδίέτη, Ἔρως. 

Γιαῦτα" τῷ" δορατίῳ])] τὸ ἕξῆς πολλὰ ro ἠϊπείλησε, τῷ 
δοραϊ río Gs! διαπείρ,ασα, ἢ v οὔ ποδὸς λαβομένη ἢ 'αγὐτὴ 
δια σπασαμένη᾽᾿ mg oovmexov'on£ov δὲ, τούτοις !vó δια- 
φϑεὶρῶ, y, ϑικῶς, ὅ μα καὶ ἀφελῶς". co "IV B,Q 

XXIV. Ζεύς, Ἥλιος. 

1 ἀποσπάσας τὸ πῦρ] τάχα τῶν ἐπὶ Σοδόμων ἡ íoro- : 
giu. c VQ 

XXV. ᾿Απόλλωνος καὶ Eouob. 
sr. "Ἃ IT ' e , r [ 1 A 9 9; X 90 Up "9c 

1700 ὠοῦ τὸ ἡμίτομον;] 'παίξει' τὸ *goU τὸ ἡμίτοι μον; 
* n 2 ΤΣ - , *, 

οὐ γὰρ ἐξ dob "ἐγένοντο!" ἀλλ᾽ ἐπιειδὴ τῇ 4' ἠδῃ εἰς 
1 MOVE TWIN. hod 5 4vov Qgaev&ic, 0 Ζεὺς sgoce φϑάρη. £40 τῶς) TO 

1 
κὐ 

κύκνου" γεννήματι ,τὸ, ᾿ὠὸν ἐπεισφέ!ρεται. co "V BN 

2 alt. ὁ om. Q | διονύσου Q; cr. ex Etym. | 8 κινεῖσθαι Q; 
κινούμενος B Etym. et (μενος servat.) V | ὅ Q; ὅτι B (cf. Etym. 
cod. D) | 4 ὀρϑῶς --- ἐγκεκλιμένως Q || 5 cf. sch. Deor. conc. 5. 
Dial mer. VIL 4 | 6 rovro B | 10 ἄνϑει B | 18 αὐτοὺς Q || 20 ἡ 
icr. om. V | 23 παίξει τοῦ φοῦ VN | 25 μεταβληϑεὶς p. 250, 26 || 
25. 26 τῷ τοῦ κύκνου Vat. 86 

10 



80. Scholia in Luciani Dial. meretr. I 1 — II 1. 9't5 

80. ἙἙταιρικοὶ διάλογοι. 

Ἰστέον ὡς αὗται πᾶσαι αἵ ἕϊταῖραι "exo μώδηνται καὶ 
- M -7 “Γ , 3 Y , r πᾶσι μὲν τοῖα nappdumotl c. μάλιστα' δὲ Μενάνδρ' o, 

3 " - - -€- , ἀφ᾽ οὗ καὶ πᾶσα αὕτη ἡ V Aqu “ουκια'νῷ τῷ προκειμένῳ 
5. εἰὐπόρηται!. co R'V'SU 

I 

εὐπάρυφον"] εὐπάρυφος ὃ εἰ ὕπορος". ὁ πλούσιος καὶ ᾿εὐ- 
σχήμων" λέγεται" καὶ ἔοικεν lm τοῦ διαὶ φέρουσιν ὑφά- 
ἵσμασιν κε χρῆσϑαι οὕτως Γεἰρῆσϑαι!. «ο 'V'CMSU 

10 ἐπιλέλησαι τὸν ἄνϑρωπον: σεσολοίκισται μέν, ᾿Δττικῶς 

δέ. «ο RV 
DIogyóvav* δὲ ἑταίραν] ἣν νῦν φασι φί'ΐλην τὸ εὐ'σχη- 
μονέστερον μ' εταδιώ'κοντες τοῦ ὀνόματος. co 'V'MSU 

TE 

15 Mvoríov*] ΓΙΜύρτιον καὶ Mov'ságiov ἱκαὶ Γλυκέριον καὶ 

εἴ" τι vol οὔτον ᾿Δττικοί' εἰσιν Γὑποκορισμοί", τὸ μὲν ἐπίπαν 
ue Ad Gee ἀνακεί μενοι γυναί &v, διέβη μέντοι 4j χρῆ σις 

' D zz 1 - ^r Ψ 11 , " 
καὶ ἐπὶ παϊντὸς τοῦ ϑήΐλεος γένους. τὸ Μύρτιον μὲν 

3 ^ € X Γοῦν τοῦ Μυρτ'ώ ὑποκορίσμὸς καὶ τὸ Movodgiov τοῦ 
50 ΓΜοῦσα καὶ τοῦ Γ'λυκέρα τὸ Γλυκέριον, dc! καὶ τοῦ Εὐ- 

I, H 9 , 1 ψν 3i*x E rx [4 , 1 
φη μία τὸ Εὐφήμιον' καὶ ἐπὶ τῶν ᾿ἄλλων ὁμοίως. c 

'Y'CMSU 
" € 

Oscuogooíorc*] Θεσμοφορία ἑορτὴ Ἑλλήνων μυστήρια 
, 3 M ἍΝ € ' , - 2! 

περιέχουσα. τὰ δὲ αὐτὰ καὶ Σκιρροφορία καλεῖται. ὭἭγετο 

25 δὲ χατὰ τὸν μυϑωδέστερον λόγον. ὅτι. (Ure) ἀνθολογοῦσα 
x , e 14 EC - , , 3. - 
ἡρπάζετο ἡ Κόρη ὑπὸ τοῦ Πλούτωνος. τὸτε κατ ἐκεῖνον 

, , 7 

τὸν τόπον Εὐβουλεύς τις συβώτης ἔνεμεν vg καὶ cvyxers- 

2 ἰστέον ὅτι V | αὗται post ἑταῖραι V | 4 τῶν προχει- 
μένων Ὁ | 7 cf. sch. Somn. 16 | πλούσιος ὃς καὶ VSU || 15 cf. 
sch. Catapl.12 | 18. 19 μὲν οὖν C; μέν V, i. e. μέντοι, quod est 
in MSU | 23 ϑεσμοφορία R; de accentu cf. Rohde, Mus. 
Rhen. 25 p. 551|| 25 ὅτε ins. Rohde | 27 εὐβουλεύ R 

18* 



9t6 80. Scholion in Luciani Dial. meretr. II 1. 

H € , - , - E 53 Y A , 
πόϑησαν τῷ χάσματι τῆς Κόρης" εἰς ovv τιμὴν τοῦ Εὐ- 

, €- A , - 

βουλέως διπτεῖσϑαι τοὺς χοίρους εἰς τὰ χάσματα τῆς 4΄ή- 
A - , ^ j , E , 

μητρος xci τῆς Κόρης. τὰ δὲ σαπέντα τῶν ἐμβληϑέντων 

εἰς τὰ μέγαρα κάτω ἀναφέρουσιν ἀντλήτριαι καλούμεναι 

γυναῖκες καϑαρεύσασαι τριῶν ἡμερῶν καὶ καταβαίνουσιν 
, 9027; 1 5 , ; ͵ 34491 4 A ιν 

εἰς τὰ ἄδυτα καὶ ἀνενέγκασαι ἐπιτυϑέασιν ἐπὶ τῶν βωμῶν 
τ , à / ' - , D 
ὧν νομίζουσι τὸν UA καὶ τῷ GITEN συγκαταβάλ- 

; , 
λοντα εὐφορίαν ἕξειν. λέγουσι δὲ καὶ δράκοντας κάτω 

εἶναι περὶ τὰ χάσματα, οὺς τὰ πολλὰ τῶν βληϑέντων 
κατεσϑίειν᾽ διὸ καὶ κρότον γίνεσϑαι, ὁπόταν ἀντλῶσιν αἵ 

- M [sd ? MM , A] , , ^ 

γυναῖκες καὶ ὅταν ἁποτυϑῶνται πάλιν τὰ πλάσματα ἐκεῖνα, 
er , , ^ ὩΣ e L " 

ἵνα ἀναχωρήσωσιν οἵ δράκοντες, οὺς νομίζουσι φρουροὺς 
τῶν ἀδύτων. τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἀρρητοφόρια καλεῖται καὶ 

ἄγεται τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα περὶ τῆς τῶν καρπῶν γενέ- 
- - ῳ ' 

σεως καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σπορᾶς. ἀναφέρονται δὲ 

κἀνταῦϑα ἄρρητα ἱερὰ ἐκ στέατος τοῦ σίτου κατεσκευα- 
Guéve, μιμήματα δρακόντων καὶ ἀνδρείων σχημάτων. λαμ- 

, ' , M ' M , € - βάνουσι δὲ κώνου ϑαλλοὺς διὰ τὸ πολύγονον τοῦ φυτοῦ. 
, ? d N A , A] , rr , 2 

ἐμβάλλονται δὲ καὶ εἰς τὰ μέγαρα οὕτω καλούμενα ἄδυτα 

ἐκεῖνά τε καὶ χοῖροι, ὡς ἤδη ἔφαμεν, καὶ αὐτοὶ διὰ τὸ 
πολύτοκον εἰς σύνθημα τῆς γενέσεως τῶν καρπῶν καὶ 

τῶν ἀνθρώπων οἷον χαριστήρια τῇ 4Ἔήμητρι, ἐπειδὴ τοὺς 
ΖΔημητρίους καρποὺς παρέχουσα ἐποίησεν ἥμερον τὸ τῶν 

ἀνθρώπων γένος. 0 μὲν οὖν ἄνω τῆς ἕορτῆς λόγος ὃ μυ- 

ϑικός, ὃ δὲ προκείμενος φυσικός. Θεσμοφορία δὲ καλεῖται. 

καϑότι ϑεσμοφόρος ἡ Ζ4ημήτηρ κατονομάξεται τυϑεῖσα νό- 

μους ἤτοι ϑεσμούς, καϑ᾽ ovg τὴν τροφὴν πορίζεσϑαί τε 
καὶ κατεργάζεσϑαι ἀνθρώπους δέον. -«α R 

1 τῇ Κόρῃ Rohde; idem confert Clement. Alex. Protrept. 
IL 17 p. 14 Pott | 5 καὶ R; αἱ Rohde | 8 ἔξει R; cr. Rohde | 
9 'fort. ἐμβληϑέντων᾽ Rohde | 11 πάλυν suspectum || 12 νομί- 
ξωσι E; cr. Rohde | 16 ἱερὰ suspectum; num (roux? || 17. 18 λαμ- 
βάνουσι R; 'fort. ἐμβάλλουσι᾽ Rohde | 20 χοίροις R; cr. 
Rohde 

10 
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80. Scholia in Luciani Dial. meretr. II 2? — V 4. 9t 

᾿Δλωπεκῆϑεν"] δῆμος Avruxóg ἡ A λωπεκή". c9 "VU 
e M δ ς -“ 

ἡ Δωρὶς αὕτη κτλ.] ὡραῖον. c- V 

ἀπέσωσας: τὸ ἐν τῇ συνηϑείᾳ ἐπλήρωσας ἢ τὸ λεῖπον 

προστέϑεικας. c— R 

III. 

ἀφέμενος: Γἀντὶ τοῦ καταφρονήσας. co RV! 

IV. 

ἀποσώσει"])] 'πλη)ροφορήσει. c R'V! 
6óuBov*] 'óóuBoc εἶδός" τι βιβλίου 'elc δόμβου σ᾽ χῆμα 

usui μημένον,. co RO'V'SU 

V. 

ἑταιρίστρια: τὰς αὐτὰς Γκαὶ τριβάδας! φασίν᾽ καὶ lo ὡς 
ἀπὸ τοῦ αἰσχρῶς ἀλλ ἤήλαις συντρίβεσϑαι. co OT V'MN 
Τειρεσίας ἢ] [ὅτι τὸν Τειρεσίαν φασὶ μάντιν εἶναι καὶ ἐκ 
γυναικὸς εἰς ἄνδρα μεταβαλεῖν, οὐχ ὅτι τοῦτο γέγονεν --- 

οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ---. περιεργότερον δὲ τὰ γυναικῶν ἐξει- 

πόντα ἤϑη τε καὶ πάϑη τοῦτο φημισϑῆναι. ὃ μέντοι 

Σικελιώτης ἱστοριογράφος Διόδωρος [32, 11] ἱστορεῖ τι 

τοιοῦτον, τὸ μὲν παλαιόν, τὸ δὲ καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ γεγονός" 

Γ 

καὶ γυναῖχα Καλλὼ" γενομένην καὶ λεγομένην! ἀνοιδῆσ' au, 
πρὸς τῷ ἠτρίῳ καϑάπερ τι φῦμα σκληρόν, ov περιρρα- 

γέντος τὸ ἀνδρεῖον Γἀναβλαστῆ cei, καίτοι καὶ γημαμένην 
ἀνδρί ἀφ᾽ οὗ τῆς μὲν γυναικωνίτιδος ἀπαναστῆναι καὶ 

τῆς ταλασιουργίας ἀποστῆναι, Γἀνδρῶν δὲ μεταμφί ἀσασϑ''αι 
σχῆμα καὶ κλῆσιν ἀπολαβεῖν Κάλλωϊνα μετ'αφημισϑέντα 

Γχαὶ στρ'ατιώτην βίον ἐπανελϑεῖν. «α "V'CU 

1 κῶς V; ἀττικῆς U | 8 cf. lin. 8 | 8 οὗ lin. 3| 9 βιβλίου 
suspect; vix ex Hesychio (ῥόμβος ... ξυλήριον) emendandum || 
10 μεμιμημένος C | 19 ἑταιριστρίας τοῦ αὐτοῦ C | ὅτι τριβάδες καὶ 
ἕτ. γυναῖκες λέγονται αἱ γυναιξὶν ὡς ἄνδρες συμπάσχουσαι᾽ καὶ 
ἴσως κτλ. Vat. 945 | 14 cf. sch. Gall. 19} 16 οὐ γὰρ U || 19 καὶ 
(post δὲ) om. U | 20 καὶ (ante γυναῖκα) om. U | 21 ἤτρῳ Bach- 
mann | 26 καὶ — ἐπανελϑεῖν: de hac re tacet Diodorus 

3 
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9'8 80. Scholia in Luciani Dial. meretr. V 4 — VII 1. 

ὅρμον] Γὄρμος" ὃ παραϑαλάσσιος 'rómog, iv ᾧ καὶ vev- 
Ao'ysiv ἔξεστι, βαρυτόνως., 'óguóg δὲ ὀξυτόνως ὃ yvvoi- 
κεῖος κόσμος. «α 'V'CS 

y3. 

1 ἀπεξήσαμεν] '&mofüwv τὸ κατὰ &xoi'Bsuev! ζῆν μόνοις 
τοῖς Γἀναγκ'αιοτάτοις yo gwyovu£vovg. c» RO'V'MSU 

2 '40oácrsta*] δαίμων ἡ ᾿Αἀδράστεια τοῖς πάνυ καυχωμένοις 
ἐπιτιϑεμένη!. «οὙἹΟΒῸΝ 

8 ἐνθέϊ σεις: τὰ σμικρὰ τοῦ ψ'ὶ μοῦ ἀποτεμαχί ou va, ἃ τῷ 
στόματι! πρ'ὸς μέτρον καὶ μέγεϑος ἐμβάλλεται. ψωμὸς δὲ 

τὸ ἀπὸ τοῦ ἄρτου ἀποκλασϑέν᾽ ἄρτος γὰρ ἡ ὁλόκληρος 
u&ta. c RO'V'MNSU 

ἄλλο οὐδὲν... ξωῆς" μόνον] τοῦτο λέγει, ὅτι τὰ ἄλλα 

αὐτῆς ἅπαντα οὐδέν᾽ μόνον γὰρ ὅτι ζῇ πιστεύεται. c 

'V'MSU 

VII. 

1 Πανδήμῳ ... Οὐρανίᾳ] ἀμφότεραι ᾿ἀφροδῖται. ἧ μὲν 

πρυδήμθα. ἣ δὲ Οὐρανία᾽ ἥτινν Οὐρανίᾳ τετεμένιστο 

ἐν κήποις. αἶγα δὲ τῇ Πανδήμῳ διὰ τὸ τοῦ ζῴου 

συνουσιαστικόν τε καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια ἀκρατές. δά- . 
μαλιν δὲ τῇ Οὐρανίᾳ διὰ τὸ σωφρονέστερον καὶ ὅτι ὑπὸ 
ξυγὸν ἄγεται τὸ ξῷον καὶ οὐκ ἄφετον. ὃ τὴν νόμιμον τοῦ 
γάμου ὑπαινίττεται συζυγίαν. ἡ πλουτοδότειρα δὲ ἡ 
Ζηώ ἐστιν ἤτοι Anime. co MNSU, cf. Vat. 942 

προφάσεις" xrÀ.] [Γἠϑ'᾽ κὰ ταῦτά "έϊστι καὶ ἀφελῆ. co "V! 
e κατὰ ταῖν ϑεαῖν] T Kápr καὶ Δημήτηρ αἵ Osa ἡ δὲ 

2 sic C; in V spatium non sufficit, fort. seriptum erat 
ὀξυτόνως δὲ ὁ rà | τ οἵ. sch. Conv. 23. het. praec. 24 | πάνυ 
R; om. cet. | 9 ἔνϑεσις C | σμικρὰ R; μικρὰ cet. | ψωμίου͵ R || 
ir ἀποκλασϑὲν ἀπὸ τοῦ ἄρτου R | ἄρτος δὲ SU | 13 ὅτι scripsi; 
ὅτε SU; om. M | 17 ἀφροδῖται N; πόρναι MSU; ὅτι πάνδημος 
καὶ οὐρανία ἀμφότερα ἐπίϑετα ̓ ἀφροδίτης καὶ τῇ uiv πανδήμῳ 
se ἔϑυον χτλ. Vat. 942 | 18 ἥτις ἡ οὐρανία S || 20 τὰ om. N | 

ἡ ὃ; ὡς MU; om. N 

10 
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80. Scholia in Luciani Dial. meretr. VII 1—4. 919 

᾿4ϑηνᾶ ἡ Πολιάς. ὅρκος δὲ 'τοῦτο! "A8mvelov, ὡς ' Aaxe'- 
δαιμονίων οἵ 'Ziócxovgloi, οἱ καὶ [ὀμνύουσι “νὴ τὼ 
σιώ". co R'V'NSU 

συμβολήν) ὃ ἔρανος. c V 
5 περιδέραια] ὃ περιτραχήλιος κόσμος. c» R 
ἐλλόβιον: τὸ ἐνώτιον καὶ τὸ ἐλεφαντόκωπον ξίφος. -«ο R 

ταραντινίδιον: διαφανέστατον ὕφασμα. ὃ περιεβάλλοντο 

ὅτε ϑέριστρον. ταραντινίδιον δὲ ἐκαλεῖτο ὡς τῶν Ταραν- 
τίνων περιφανέστερον αὐτὸ ἐργαζομένων. c RCMNSU 

10 ἀπεμύκτισας: ἀντὶ τοῦ ἐξουδένωσας, ἐμυκτήρισας᾽ εἰώϑασι 

γὰρ οἵ ἐξουδενοῦντες ποιὸν ἦχον τῷ μυκτῆρι φϑέγγεσϑαι 

ἀποστρεφόμενοι. c RMSU 
"Aódvidoc] "Aómviv δὲ τὸν Χαιρέαν ὡς ἀργὸν ἀποκαλεῖ. 
καὶ μηδὲν ἄλλο ὅτι μὴ καλὸς εἶναι κέκτηται. c RMSU 

15 χοιρίσκος ἢ] ὡς ἐργατικὸν καὶ δασὺν ἀποσκώπτει τὸν ᾿Ζκαρ- 

νάνιον ἅτε ἀλουτοῦντα καὶ ἀτημελῶς ἔχοντα ἑαυτοῦ. τὸ 
δὲ χοιρίσκος. ὃ νῦν τοὺς Παφλαγόνας φασὶ χοιροκώλους, 
τὸ λάσιον τῶν ἀνθρώπων. c SU 

πονηρὸν" ἀποπνεῖ] ἀντὶ τοῦ δυσώδη ἔχει τὴν ἀπὸ τοῦ 
80 σώματος ἀποφοράν. c MNS 

τῆς Θεσμοφόρου ob ἵέρειαι ἐπαρϑενεύοντο διὰ βίου ᾿4ϑή- 
νησιν, ὡς καὶ ἐν Ῥώμῃ αἵ τῆς “Ἑστίας, καὶ ἤν τις τούτων 
ἠνδρώϑη. ϑάνατος ἡ ξημία᾽ κατωρύσσοντο γάρ. —- SMN 

"Aiée*] ἑορτὴ ᾿4ϑήνησι μυστήρια περιέχουσα Δήμητρος καὶ 

s; Κόρης καὶ Διονύσου ἐπὶ τῇ τομῇ τῆς ἀμπέλου καὶ τῇ 

γεύσει τοῦ ἀποκειμένου ἤδη οἴνου γινόμενα παρὰ ᾿4ϑη- 

6 cf. sch. Lexiph. 9 cet. | 7 cf. sch. Calumn. 16 | διαφανέ- 
ndi ἐστι € | 8 ἅτε — 9 ἐργαξομένων om. C | ταραντινίδων 
MSU | 10 εἰώϑεσαν RMS || 11 E MSU | τῷ μυκτῆρι 
om. R | 12 ἀποστρεφομένους R || 16 ἑαυτοῦ ἔχοντα U | i17 χοι- 
ρίσκους U | χοιροκώλους U; incert. 8| 18 ἀνθρώπων dubitanter 
proposuit Brinkmann; in S legeram , v? ov; omnia evan. U | 
91 cf. sch. Tim. 17 | διὰ (βίου N Vat. 942; om. MS | 24 ἁλῶα --- 
δήμητρος etiam MSU; ὅτι ἁλῶα ἑορτή ἐστιν ἀϑ' — γεύσει τοῦ 
οἴνου καὶ τῶν ἄλλων καρπῶν etiam γ᾽ αὖ. 942 
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980 80. Scholion in Luciani Dial. meretr. VII 4. 

, 3 (3 , , , ? , 2 , ' ναίοις. ἐν oig προτίϑεται αἰσχύναις ἀνδρείοις ἐοικότα. περὶ 
ὧν διηγοῦνται ὡς πρὸς σύνϑημα τῆς τῶν ἀνθρώπων 

σπορᾶς γινομένων. ὅτι ὃ Διόνυσος δοὺς τὸν οἶνον παρο- 
ξυντικὸν φάρμακον τοῦτο πρὸς τὴν μῖξιν παρέσχεν. δέ- 
δωκε δὲ αὐτὸ ᾿Ικαρίῳ. ὃν καὶ ἀποκχτείναντες ποιμένες τῷ 

ἀγνοῆσαι, ὅπως διατίϑησι ποϑεὶς οἶνος. εἶτα μανέντες διὰ 
a M * jI , e E - ' 9595 

τὸ χαὶ πρὸς TOv Διόνυσον ὑβριστικῶς κινηϑῆναι καὶ ἐπ 

αὐτοῦ τοῦ τῆς αἰσχύνης σχήματος καταμεμενηκότες χρησμὸς 

παύσασϑαι τῆς μανίας αὐτοὺς διηγόρευσε πήλινα ποιήσαν- 
τας αἰδοῖα καὶ ἀναϑέντας᾽ οὗ δὴ γενομένου αὐτοὶ μὲν 
ἔστησαν τοῦ χακοῦ. ὑπόμνημα δὲ τοῦ πάϑους ἡ τοιαύτη 
ἑορτή. ἐν ταύτῃ καὶ τελετή τις εἰσάγεται γυναικῶν ἐν 

᾿Ἐλευσῖνι καὶ παιδιαὶ λέγονται πολλαὶ καὶ σκώμματα. 

μόναι δὲ γυναῖκες εἰσπορευόμεναι ἐπ᾽ ἀδείας ἔχουσιν ἃ 
βούλονται λέγειν᾽ καὶ δὴ τὰ αἴσχιστα ἀλλήλαις λέγουσι 

, ^ ^5 σ᾽ ΄, -ρ m ' 
τότε. αἵ δὲ ἱέρειαι λάϑρᾳ προσιοῦσαι ταῖς γυναιξὶ κλεψι- 

᾿ ' s ς ds P , , 
γαμίας πρὸς τὸ OUg ὡς ἀπόρρητόν τι συμβουλεύουσιν. 

ἀναφωνοῦσι δὲ πρὸς ἀλλήλας πᾶσαι αἵ γυναῖχες αἰσχρὰ 
A 2 , » , 2 - ? - 

καὶ ἄσεμνα βαστάζουσαι εἴδη σωμάτων ἀπρεπῆ ἀνδρεῖά τε 

καὶ γυναικεῖα. ἐνταῦϑα οἶνός τε πολὺς πρόκειται καὶ 
τράπεζαι πάντων τῶν τῆς γῆς καὶ ϑαλάσσης γέμουσαι 
βοωμάτων πλὴν τῶν ἀπειρημένων ἐν τῷ μυστικῷ. ῥοιᾶς 

φημι καὶ μήλου καὶ ὀρνίϑων κατοικιδίων καὶ ov καὶ 

ϑαλαττίων τρίγλης. ἐρυϑίνου. μελανούρου, καράβου, γαλεοῦ. 
, ' ' , nm o» A» 

παρατιϑέασι δὲ τὰς τραπέζας οἵ ἄρχοντες καὶ ἔνδον καταλι- 

πόντες ταῖς γυναιξὶν αὐτοὶ χωρίζονται ἔξω διαμένοντες ἐπι- 

δεικνύμενοι τοῖς ἐπιδημοῦσι πᾶσι τὰς ἡμέρους τροφὰς παρὰ 

αὐτοῖς εὑρεϑῆναι καὶ πᾶσι κοινωνηθῆναι τοῖς ἀνθρώποις 
παρ᾽ αὐτῶν. πρόσκειται δὲ ταῖς τραπέζαις καὶ ἐκ πλα- 

1 ἱπέμματά vel πλακοῦντά τινὰ post προτίϑεται suppl. 
Rohde Mus. Rhen.25 p.551 | 5 αὐτὸ [vel αὐτὸν] Rohde; αὐτῷ R | 
cf. sch. Deor. conc.5. Dial. deor. XXII 2 | 6 ὅπως Rohde; ὅσω R || 
8 αὐτοὺς R; cr. Rohde | καταμεμηνότες Rohde; at cf. sch. Deor. 
conc. 5: καὶ δὴ μεμενήκεσαν οὕτως ἀεὶ — τὴν ὁρμὴν ἔχοντες || 
19 σχημάτων Rohde | ἀπρεπεῖ R; cr. Rohde | 24 ἐρυϑύνου R 
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80. Scholia in Luciani Dial. meretr. VII 4 — X 3. 98] 

E E - ς » κοῦντος κατεσκευασμένα ἀμφοτέρων γενῶν αἰδοῖα.  AÀg« 
δὲ ἐκλήϑη διὰ τὸν καρπὸν τοῦ ΖΔιονύσου᾽ ἀλωαὶ γὰρ αἵ 

τῶν ἀμπέλων φυτεῖαι. co R 

ΙΧ. 

κεκτημένη) ὡς ἐπίπαν ᾿Αττικοὶ ἐπὶ τῶν δεσποινῶν obvo 
, bd , , M - , ? 

κέχρηνται τῷ κεκτημένη. σπανιώτερον δὲ τῷ δέσποινα. οὐ 

μέντοι καὶ ἐπὶ τοῦ κυρίου. «ο RS 

Παρμένων] ὄνομα δουλικὸν ὃ Παρμένων, ὥσπερ ὃ ΖΔρόμων 
1 e , * rr PA b)! ? ' , €M ec c 

καὶ ὃ Τίβιος καὶ Occ ἄλλα ἢ ἀπὸ γένους καλεῖται. ὡς ὁ 

Φρύγιος. ἢ καὶ ἀπὸ τρόπου, (dc^ ὃ νῦν Παρμένων — 
παρὰ τὸ παραμένειν γάρ ——, ἢ ἀπὸ ἐνεργείας. ὥσπερ ὃ 
ΖΔρόμων. «ο R 

οὐκ ἔδει τοῦτο κτλ.] γέλως ταῦτα καὶ διασυρμὸς τῶν 
κολάκων καὶ ἐθϑελοδούλων. c— S 

ψῆφος — τῶν τριχρώμων] ὕτι τρίχρωμος λίϑος ὃ σαρ- 9 
δόνυξ λέγεται. c- Vat. 942 

εὖ γε. οἴχου] ἀντὶ τοῦ ἀπόλωλας. c MN 
σὺ γὰρ ἀλεκτρυόνα κτλ.] διασυρμὸς στρατιωτικῆς ἀλα- 
ζονείας. c S 

διμοιρέτης λέγεται ὃ διπλοῦν μισϑὸν λαμβάνων, ὡς δὲ 

ἔνιοι. ὃ τέσσαρας ὀβολοὺς λαμβάνων ὡς εὐκαταφρονήτου 
γὰρ τῆς τάξεως οὔσης μνημονεύουσιν. c RMS 

X. 
ix , κ᾿ - , Fus 9. πα B u3* ὥραισιν) ᾿Δττικὸν τοῦτο, σόλοικον μέν ἐχρῆν γὰρ 
“μὴ ὥρας ἵκοιτο" πλὴν ἡδὺ τῷ ᾿Δττικῷ ἐπικεχρωσμένον 

4 4 

τόνῳ. c» RN, cf. MS 

3 Rohde confert Philochori fragmentum Bekk. Anecd. 

gr.I381]| 9.10 ὁ Φρύγιος dubitanter scripsi; ὀφρύπ R.| 10 ὡς 
addidi | 15. 16 σαρδώνυξ cod. | 22 γὰρ om. MS | οὔσης om. R | 
cf. sch. Iov. trag. 48 || 24 cf. sch. De salt. 5. Dial. deor. IX 4 | 
ἀττ. μὴ ὥραις ἴκ., om. cet., (in textu ὥρας) MS ! fort. μέντοι | 

, 

χρόνον post ἐχρῆν add. R | 25.26 ἡδὺ — τόνω (vel πόνω) N; ἡ δῦ» 
3 “ ο , : 
ἀττικοῦ ἐπικεχρωσμεν (0 ex ὦ cr.) πίνω Rh; ego non expedio 

1 



282. 80. Scholia in Luciani Dial. meretr. X 4 — XII 5. 

, E “- ^ 4 κέκνισται: ἀντὶ τοῦ ἐρωτικῶς ἔχει" εἰώϑασι γὰρ οἵ 

ἐρῶντες ὑπὸ τῶν ἀτόπων λογισμῶν κάμνοντες κατατε- 

τρύχϑαι καὶ ofovel τὴν ὄψιν ἠμύχϑαι καὶ διακεκνί- 
σϑαι. c ROMNS 

ΧΙ. 

2 ἃ εἶδες] οὐ λείπει ἀλλὰ μεμετεώρισται ὃ λόγος. ὡς ἐν 
διαλόγῳ φιλεῖ γίνεσϑαι. co SM 

8 σορόν"] ὡς γραῖαν ἤδη καὶ πρὸς σορὸν ἑτοίμην διαπαίξει, 
ἐπεὶ καὶ οὕτως εἰώϑασι τὰς πάνυ γεγηρακυίας κωμῳ- 
δεῖν. c» RNS 1 

XII. 

1 Φάωνα] ὃ Φάων οὗτος πορϑμεὺς ὧν διεπόρϑμευσέ ποι 
τὴν ᾿Δφροδίτην καὶ γέρων ὧν εἴληφε μισϑὸν παρ᾽ αὐτῆς 

ἀνηβῆσαι. ἴσως οὖν σκληφοὺὸς Qv καὶ Δυσίας τοῦτο ἐπε- 

σκώφϑη παρὰ τῆς ᾿Ιοέσσης. σημαίνει δὲ τὸ σκληφρός τὸν 1 

γέροντα μέν. μὴ ἐπίδηλον δέ, ᾧ ἐναντίος ὃ προφερής, 

0 νεάζων μέν, δοκῶν δὲ γέρων. c NSU 
4 Δάματερ"] τῆς Πυϑιάδος ἐκπληκτικῶς τὸ Δάματερ ἀνακα- 

λεσαμένης ὃ “υσίας ἀνερωτᾷ "xí τὴν Δήμητρα ἀνακαλεῖς :᾿ 
καὶ συνείρει τῷ λόγῳ τὰ ἕξῆς. c S 3 
ἑώρων] ἀντὶ τοῦ ἠσϑανόμην. c- MS 

ὅ οὐκ ἐχρῆν] καὶ νῦν μεμετεώρισται ὃ λόγος. c— SMN 
ἐν τῷ μέρει: ἀντὶ τοῦ ὅσον εἰς ἐμὲ ἧκεν. c NMS 
τὸ δεῖνα: εἰώϑασι τοῦτο λέγειν ἀφελῶς οὕτως τὸν λόγον 
προάγοντες ἐπὶ τῶν συγκρύπτειν τι βουλομένων, τῇ ἄορι- 5 
στίᾳ τοῦ ὀνόματος τὸ ὑποκείμενον ἀδηλοῦντες. c- RNS 

— [ ὅτι ἀοριστοῦντες τὰ ὀνόματα ἔν τῇ συγγραφῇ τὸ 
δεῖνα λέγοντες οὕτως εἰώϑασιν οἵ παλαιοὶ ποιεῖν ἀφελῶς 

1 εἰώϑεισαν MS | 2 κατατετρύχεσϑαι R | 12 cf. sch. Dial. 
mort. XIX 2 | 14 τὸ ἀνηβῆσαι γι. 942. | 17 0 N; om. SU || 
24 cf. sch. Bis acc. 23 | 25 τῶν NS, cf. C p.283, 1; τὸ R | ἐπὶ 
τῶν --- βουλομένων suspect. 

0 
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80. Scholia in Luciani Dial. meretr. XII 5 — ΧΙΠ 8. 983 

τὸν λόγον προάγοντες. καὶ yàg ἐπὶ τῶν συγκρύπτειν τι 

βουλομένων τῇ ἀοριστίᾳ τοῦ ὀνόματος τὸ ὑποκείμενον ἀδη- 
λοῦντες ποιοῦσιν. c C 

XIII. 

5 πλαίσιον παράταξις ἐν τετραπλεύρῳ τῷ σχήματι. ταύτην 

δὲ ἐκτάσσουσιν, ὁπότε ὀλίγοι πρὸς πλείους διαγωνίζονται. 
ἐλπίζοντες γὰρ κυκλωθῆναι, ὡς ἂν ἔχωσι τῷ κυκλώματι 

πάντοϑεν συναντᾶν τὰ πρὸς τὴν μόχην καὶ συνάπτειν ἐκ 

παντὸς μέρους, τρέψαντες αὑτοὺς ἀντιπροσώπους τῶν κυ- 
10 κλούντων ἀπομάχονται νηλεὲς ἀμυνόμενοι, ἦμαρ. ἐν τετρα- 

πλεύρῳ δὲ καὶ οὐκ ἐν κύκλῳ πρῶτον μέν, ἵνα τῇ ἐκτάσει 
τῶν πλευρῶν συμπαρατείνεσϑαι ἀναγκάζοντες τοὺς κυκλοῦν- 

τας τὸν συνασπισμὸν αὐτῶν διακόπτοιεν τῷ διαλείποντι 

"τῆς κυκλώσεως. εἶτα δὲ καὶ ταῖς γωνίαις τοῦ σχήματος. εἴ 
15 πῃ παρείκοι. διατέμνειν τὴν κύκλωσιν ἔχωσι καὶ κατ᾽ ὀλί- 

γους ἀπολαμβάνοντες τοὺς κυκλοῦντας εὐχερέστερον κατερ- 
γάξωνται. c» SU 

, ἀπὸ τῆς πέλτης: πέλτη ὃ μικρὸς ϑυρεός. c—— CMNS 
ἡ φοινικίς: ἱμάτιον ἐρυϑρόν. τοιοῦτο δὲ ἐφόρουν οἵ τὸ 

30 ᾿Ενυάλιον διαϑλοῦντες καὶ ὑποδήματα φοινικᾶ καὶ αὐτά. 
, CM: 2 ΄ ^ , 1 

“ακώνων δὲ qv ἐπιτηδεύματα ταῦτα βουλομένων μηδὲν 
2 »" , ᾿ A , - ^A er ἀποδειλιᾶν ἐν πολέμῳ τοὺς πη πτομένους τῷ τοῦ αἵματος 

- εἰ , 

μολυσμῷ τὴν ψυχὴν ϑραυομένους, ἀλλ᾽ ἀνεπαισϑήτως ἔχειν 

τοῦ γεγονότος, κλεπτομένης τῆς ὄψεως τοῦ ἐρυϑήματος τῇ 
E , ' A E , 35 φοινικίδι διὰ τὴν ὁμόχροιαν. co RCS 

σαρίσσῃ] σάρισσα Μακεδονικὸν ὅπλον, ὃ καὶ παλτόν φασι. 
τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ μέναυλον καλοῦσιν. c MNS 

6 τάσσουσιν ὅτε Vat. 942 || 9 στρέψαντες Vat. 942 | 10 cf. 
Hom. 4484 18 διακόπτειν SU; cr. ex Vat. 942 | 15 ποι 
Vat. 942 | παρείκει U || 185.16 ὀλίγον Vat. 949. [19 óc. 1 
φοιν. ἱμάτιόν ἐστιν ἐρ. C | fort. τὸν | 20 καὶ αὐτά om. n 
925 χροιάν CS | 27 αὐτὸ νῦν μόναυλον N | μάναυλον MS; e 
sch. Dial. mort. XXII 3 



984 80. Scholia in Luciani Dial. meretr. XIII 4 — XIV 4. 

4 Πημνιάδας ἢ zZaveatóec] ἀμφότεραι γάρ, καὶ “ημνιάδες 
καὶ ΖΔαναΐδες. τοὺς σφετέρους ἀπεχτόνασιν ἄνδρας ἀφ᾽ 

οὗ xal ἡ παροιμία ᾿ “ήμνια xexd^. co 8 

XIV. 

1 αὖος: εὐφυῶς ἄγαν ὡς ἐπὶ δένδρου ξηροῦ τὴν πενίαν διέ- 
βαλλεν᾽ ὡς γὰρ τὸ ξῶν δένδρον ϑάλλει τοῖς κλάδοις καὶ 

βρύει καρπῷ, τὸ δὲ τεθϑνηπὸς bes καὶ πρὸς τὸ μὴ 

εἶναι χωρεῖ, οὕτως καὶ ἀνὴρ πλουτῶν καὶ πενόμενος. co SU 

ὑποδήματα ἐκ Σικυῶνος] τὰ Σικυώνια ὑποδήματα διε- 

φέροντο παρὰ τοῖς παλαιοῖς ὡς καὶ ef ᾿Ιφικρατίδες κρη- 

πῖδες, ἀπὸ ᾿Ιφικράτους πολλὴν φιλοκαλίαν περὶ τὴν ὑπό- 
δεσιν EU MU ὑπ co 8€ 
gue ggue: ἢ αἱ ἀφύαι αἵ ἘΠῚ ΜΡ διειρμέναι καὶ τεταρ!- 

SETUP ἢ τὰ ὕεια τεμάχη. ἃ γόνθην Thaphutytipes φασίν. 

αἱ πέρκαι δὲ εἶδος ἰχϑύος καὶ αὐτὸ τεταριχευμένον, καὶ 

ἔοικεν ἀπὸ τούτου καὶ ὃ σαπέρδης τὰ ἀπὸ τῶν ἀφύων 

νῦν ταρίχη σημαίνειν. of δὲ ἀκριβέστεροι σαπέρδην φασὶ 
τέμαχος τεταριχευμένον ἰχϑύος" τὸν γὰρ xogexivov ἰχϑὺν 
σαπέρδην οἱ Ποντικοί φασιν. «ο ΟΝ 

τυρὸν — ἐκ Γυϑίου: Γύϑιον τόπος παραϑαλάσσιος τῆς 

“ακωνικῆς. c CMS 

4 Διοσκούρω] ὡς ναύτης τοὺς Διοσκούρους καλεῖ᾽ οὗτοι 

γὰρ σωτῆρες ἐλέγοντο εἶναι τοῖς πλέουσι. co S8 
δάπιδας] δάπις, δάπιδος. τὴν τάπητα λέγει. c C 

7 καὶ φϑίνεται καὶ U || 9 τὰ —10 καὶ αἱ (αἱ om. S) S Vat.942; 
om. C | 9. 10 διαφερόντως S | 10. 11 κρηπῖδες om. S, ut vid. 
(ἀπὸ evan.) || 11. 12 περὶ τὰ ὑποδήματα S || 13 cf. sch. Gall. 22. 
De hist. consc. 56; Etym. 708, 40: “᾿σαπέρδας πέντε καὶ τέσσα- 
ρας πέρκας᾽ B οὕτως παρὰ Λουκιανῷ. σαπέρδαι αἱ ἀφύαι xrÀ. | 
σαπέρδεις — ἀφυῖαι (om. αἱ post.) T | διαπεπαρμέναι S Vat. 942 || 
14 ἱόνδην Etym. J 15 δὲ πέρκαι S | 155sq. αἱ δὲ πέρκαι — 
ἤτοι ἡμίτομον κοράκινον ἡ (vel 1 3) us νῦν λεγομένης τούρνης 
Vat. 942 | 16 ἀφυίων C | 20 τυρὸς C | 22 ἀνακαλεῖ Vat. 86 | 
24 fort. τὸν 

τῷ e 



80. Scholia in Luciani Dial. meretr. XV 2—3. 985 

XV. 

Oivo£a*] ἀπὸ Οἰνόης δρμώμενον. c MS 9 
ὑπέκρεκον: ἀντὶ τοῦ τὰς χορδὰς διεψηλάφων ἀναβαλλο- 
μένη τὴν “ὐδιον᾽, ἥτις ἡδίστη τῶν ἄλλων καὶ πότῳ προσ- 

5 φορωτάτη. c- CMS 
σύνταξιν] σύνταξις εἰσφορά, ἣν τοῖς στρατιώταις διένε- ἃ 

μον. c M8 

ψόφοι] ἀντὶ τοῦ διάκενοι καυχήσεως. c 8M 

4 λύδιον ἁρμονίαν MS | 6 φορολογία (pro εἰσφορα) Vat.942 | 
8 fort. καυχήσεις 
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Ἐρατώ 186, 11. 
᾿Ερινύες 51, 9. 138, 11. 
"Eois 84, 16. 
ἹἙρμαφρόδιτος 11,16. — 59,17. 
253, 26. 

Ἕομῆς 41, 28. 42, 4. 6. 8. 43, 
11. 70, 20. 75,15. 109,21. 121, 
95. 269, 6. "E. ὁ λόγος ΤΊ, 11. 
'"Eouet 11, 5sq. 

"Eoutoveóg 8, 16. 
Ἑρμογένης (II. ἰδ. 338, 8 Sp.) 
239, 23. 

᾿Ερυϑρὰ ϑάλασσα 24, 23. 
Ἔρως Alcamenis 151, 22. 
᾿Ερώτιον 46, 5. 
“Ἑστία 112, 5. 162, 16. 242, 18. 
219, 22. 

Εὔβοια 62, 1. 2. 66, 17. 18. 
Εὐβουλεύς 275, 27. 216, 1. 
Εὔϑυνος archon 1106, 7. 
τὰ πρὸ Εὐκλείδου 44, T. 
Εὐκράτης 89, 20. 
Εὔξεινος 182, 17. 125, 1. 
Εὔπολις 58,9. (fr. 39) 181, 12. 
(fr. 127) 181, 13. (fr. 149) 66, 
11. (fr. 238) 115, 7. 

Εὐπραξία, Εὐπράξιον 46, 2. 
Εὐριπίδης 9, 28. 58, 8. 75, 26. 
(Hipp. 93) 239, 11. (99) 239, 
13. (Med. 215) 239, 9. (250) 
255, 5. (410) 259, 6. (Phoen. 
528) 10, 1. (1135) 5,23. (fr. 
397) 242, 4. (fr. 940) 249, 1. 
(Πρωτεσίλαος) 119, 22. 
Εὐρύβατος 181, 9. 
Εῤρυσϑεύς 125, 29. 
E$ovriov 35, 18. 20. 
Ἑῤρώπη 250,10. 
— Agenoris f. 97, 16. 186, 25. 
187, 4. 

Εὐτέρπη 186, 10. 
Εὐφημία, Εὐφήμιον 46,2. 215, 

Εὔφορβος 88, 7. 92, 1. 
Εῤφράνωρ pictor 163, 15. 17. 
᾿Εφεκτικοί 22, 5. 108, 17. 
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᾿Εφέσιος 161, 12. 
᾿Εφιάλτης Aloei f. 106, 26 sq. 
120, 14. 

'"Egociu ϑεῖος πατήρ 52,1. 
Εὐφράτης 85, T. 
Ἔχετος 68, 19. 
᾿Εχινάδες νῆσοι 212, 12. 213, T. 

Ζαούτξης. Στυλιανὸς ὁ. Z. 122, 
16. 

Ζεῦξις 119, 8. 
Ζεύς 90,9. 48, 19. 46, 98. 51, 
18. 54, 1. 7. 55, 8—20. 51, 22. 

30. 58, 5. 24sq. 67, 16. 27. 75, 
9. 91, 1. 92, 20. 96, 3. 97, 16. 
9054. 99, 21. 102, 18. 105, 26. 
106, 1. 4. 107, 25. 108, 7. 118, 
92. 149, 1. 91. 175, 15. 186, 
26. 212,23. 920,3. 250, 26 sq. 
251, 9. 253, 19. 256, 12. 267, 

8. 912,10. 274,95. ἐν Δωδώνῃ 
87, 18. Μειλίχιος 107, 16. 110, 
28. Ὀλύμπιος 107, 17. 23. 21. 
149, 23. 175, 26. 176, 10. &- 
viog, τεράστιος S7, 1. S. 
Ζηνόδοτος Ὁμηρομάστιξ 208,19. 
Ζήνων 133, 8. 
Ζώπυρος 84, 25 sq. 85, 9 sq. 

'Hioveóg 132, 23 ann. 
Ἢλέκτρα 129, 21. 130, 17. 
'HAiaie 118, 16. 17. 
Ἥλιος 17, 4. 60,6. 87,20. 103, 

5. 6. 204, 8. 17. 212, 21. 
Ἦλις 107, 26. 175, 25. ᾿Ηλεῖος 
149, 22. 176,6. 178, 6. Ἤλια- 
xóg 66, 8. 176, 8. 

Ἡμέρα 259, 21. 23. 
Ἤπειρος 65, 19. ᾿Ηπειρώτης 8, 
24. 193, 16. 

"Hoc 34, 18. 58, 2. 59,9. 15,8. 
92. 20. 132, 23sq. 167,15. 188, 
20. 266, 14. 267, 11. 

Ἡράκλειον 929, 1. Ἡρακλεία 
λίϑος 185, 21. 

19* 
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Ἡράκλειτος 150, 27. 1601. 12. 
999. 15. 

Ἡρακλῆς ὅ, 19. 31, 18. 65, 12. 
66, 1. 69,29. 70,2. 87, 12. 91, 
98. 97, 98. 98, 6. 108, 1. 110, 
93. 125, 28. 137, 19. 21. 116, 
93. 177,9. 201, 23. 254, 20. 
266, 26. 970, 7. 17. 212, 13. 16. 
Ἡράκλεις 69, 24. 26. 61, 19. 
'H. καὶ πίϑηκος 180, 5. T. 
Ἡρόδοτος (1, 8) 16, 20. (1, 24) 
266, 9. 5. (1, 4) 69, 5. (1, 66) 
214, 26. (2, 43) 61, 23. (2, 44) 
186, 22. (3, 31) 149, 8. (3, 101) 

6. (4, 15) 20, 13. (6, 111sq.) 
179, 13. 95. (7, 141) 69, 21. 
(vit. Hom. 3. 13) 89, 10. (8) 22, 
19. 

Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ ιγ΄ 251, 20. 
᾿Ησαΐας (18, 1) 187, 7. Κύριλλος 
ἐν τοῖς sig τὸν ἅγιον Ἢ. ozo- 
μνήμασιν 187, 14. 

Ἡσίοδος 32, 2. (Op. 118) 175, 
91. (289) 241, 25. (Theog. 22) 
151,24. — (immo Callimachus) 
210, 6. 

“Ἥφαιστος 17, 1. 60, 5. 88, 1. 
220, 9. 213, 15. 

Θαλεία 186, 9. 
Θάλης 5, 13. 147, 16. 222, 13. 
Θεανώ 124, 13. 
Θέμις 64, 1. 
Θεμιστοκλῆς 27, 26 sq. 64, 11. 
69, 11 sq. 

Θέογνις (115) 113, 26. 
238, 9. 
Θεοδόσιος ὃ μικρός 176, 5. cf. 
118, 4. 
Θεόδωρος διάκονος 28, T. 
Θεόπομπος (fr. 17) 197, 8. (fr. 
99) 115, 16. (fr. 102) 115, 4. 
(fr. 103) 115, 8. 
Θεοφανὼ ἡ ἡ βασιλέως 26,30. 27,4. 
Θεόφραστος (fr. II. νόμων) 114, 
21. 

(1155) 
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Θεσμοφόρος uo 112, 5. — 
(“ημήτηρ) 276, 26. 219, 21. 
Θεσμοφορία 9215, 23. 276, 25. 

Θεσπιαί 151, 29. 
Θεσσαλοί 106, 30. Θετταλία 55, 
21. 101, 6.24. Θεσσαλικός 109, 
28. 

Θέτις 34, 15. 97, 29 sq. 
Θῆβαι 5,22. 186, 5. Θηβαῖος 
15,4. 

Θησεύς 64, 23. 65,117.18. 140,5. 
Θουκυδίδης (1, 129) 190, 17. (1, 
18) 214, 10. (2, 85) 214, 11. 
(8, 8684.) 116, 4. (4, 110) 2, 
94. (7, 51) 159, 20. 

Θούλη 21, 23. 
Oodxr 91, 22. Θρᾳκεία ϑεός 
60, 2. Θοᾷξ 65, ἘΝ Θρᾷττα 
147, 15. 153, 8. 

᾿Ιάειρος iudex 178, 3. 
᾿Ιάκωβος μητροπολίτης Acoíc- 
σης 21,7. 25,2. 154,16. 247,20. 

᾿Ιάλεμος 209, 25 ann. 
᾿Ιαμβοῦλος 18, 16. 
᾿Ιαπετός 96, 4. ΠΝ. 

᾿Ιάσων 86, 5 sq. 87, 16. 
᾿Ιβηρία ἡ κάτω 249, 24. 
᾿Ιδομενεύς historicus (fr.)116,14. 
ἱΙερουσαλήμ 21, 90. 
᾿Ικάριος 9, 11. 18. 20. 211, 14 sq. 
274,5. 280, 5. ᾿Ικαρία ἡ πρώτη 
ἄμπελος ὠνομάσϑη 211, 16. 

Ἴκαρος 98, 10. 26. 99, 29 sq. 
᾿Ικάριον πέλαγος 100, 2. 

Ἴλιον 136, 10. 149, 3. ᾿Ιλιάς 
263, 93. 

Ἴμβρος 52, 18. 
incerti philosophi fr.: 217,30. 
poetae trag. fr. 89: 9244, 6. 
169: 56, 5. 560: 154, 3. 

᾿Ινδοί 22, 7. ᾿Ινδία 264, 1. 
Ἰνώ 249, 21. 266, 13 sq. 
᾿Ιξίων 132, 238sq. 
᾿Ιόλαος 5, 21. 
᾿Ιόλη 212, 17, 19. 
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᾿Ιουστῖνος grammaticus 118, 7. 
οὐ φροντὶς ᾿Ιπποκλείδῃ 10, 8. 
238, 25. 

“Ἱππόνικος Calliae pater 57, 3. 
83, 17. 

"Ic9uóg 5, 6. 
Ἶσις 164, 19. 
᾿Ισμηνίας 152, 4. 6. 
᾿Ισοκράτης (2, 38) 214, 21. 
᾿Ισραήλ. υἱὸν ϑεοῦ καὶ ἅγιον 
To) I. 219, 2. 

᾿Ιταλία 1249.16. 260,12. 266,7. 
᾿Ιτύκη 193,19. ᾿Ιτυκαῖος 193,18. 
᾿Ιφικράτης 284,11. ᾿Ιφικρατίδες 
κρηπῖδες 284, 10. 

Ἴφιτος 176, 21. 177, 3. 
᾿Ιωάννης affinis Alexandri epi- 
scopi 155, 6. 

᾿Ιωσήφ 27, 24. 

Καινεύς 92, 11. 16. 
Καλαβρία 168, 2. 
Καλλίας 51,1sq. 80, 17. 83, 16. 
84, 8. 

Καλλίμαχος (hymn. Del. 36 sq.) 
188, 93. (fr. 433) 117,4. — cf. 
210, 6. 

— polemarchus 179, 16. 
Καλλιόπη 153,10. 186, 12. 209, 
25 ann. 

Καλλισϑένης 258, 4. 
Καλλιστώ 162, 4. 255, 19. 
Καλλώ — Κάλλων 21, 90sq. 
Καλυδών 148, 11. 14. Καλυ- 
δώνιος κάπρος 33, 19. 

Καμβύσης 149, 8. 15. 
Κανδαύλης 16, 20. 
Κάρ 183, 91. Καρία 127, 1. 
Καρίμαντες 193, 2. 
Κασμύλος 255, 25. 
Κασσιέπεια 207, 23. 268, 2. 
Κάστωρ 180, 5. 251, 1sq. 8. 
210, 5. 

Κατοινιὰς γῆ 219, 11. 
Καύκασος 55, 4. 990, 8. 
Καφηρεύς 62, 154. 10. 

Κεγχροβόλοι 19, 5. 
Κεῖος 256, 16. 
Κέλσος 180, 14. 
Κένταυροι 29, 9. 31, 17. 35, 
18 sq. 92, 17. 132, 27. 

Κεραμεικός 62, 28. 
Κέρβερος 53, 11. 
Κερκυών 65, 18. 
Κέρκωπες 180, 98sq. 182, 2. 
Κηδαλίων 11, 2. 
Κηφεύς 207, 23. 268, 2 sq. 
Κιλικία 15, 17. 
Κίρρα 262, 14. 15. 
Κίτιον 188, 9. 
Κλάρος 255, 19. 
Κλέαρχος 94, 16. 125, 2. 
Κλεινίας 57, 1. 
Κλεῖτος 258, 8. 
Κλειώ 186, 8. 
Κλεόβουλος 5, 9. 992, 13. 
Κλέων 115, 13 sq. 
KAofd 41, 6. 48, 6. 
Κνίδος 60,25. 204, 19. K»í- 
ótog 103, 15. 17. 

Κόδρος 260, 20. 
Κολοφών 68, 19. 
Κόλχοι 85, 94. Κολχὶς γῆ 86, 2. 
Kozróg 164, 18 sq. 
Κόραξ 910, 24. 
Κόρη 264, 14. 215, 26 sq. 218, 
26. 919, 95. 

Κόρινϑος 5, 5. 98, 18. 105, 7. 
195, 6sq. 137, 18. 190, 26. 
206, 17. 18. 212, 14. 219, 24. 
251,21.24. 266, 1. Κορίνϑιος 
50, 98. 159, 4. 206, 15. 270,16. 
Κορινϑιακὸς κόλπος 262, 15. 

Κόροιβος μωρός 162, 7. 8 ann. 
— olympionices 177, 6. 
— πεπορνευκὼς Ζιόνυσον 187, 
28. 

Κορύβαντες 69,6. 117,15. xoov- 
βαντῶδες 69, 6. 

Κουζξηνᾶς 185, 26. 
Kodcviov, Κράνειον 251, 2056. 
195, 1. 
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Κράντωρ 133, 10. 
Κράτης 13, 4. 5. 171, 13. 
Κρατῖνος (fr. 11) 83, 16. 20. 25. 
(fr. 12) 181, 9. (fr. 151) 181, 
18. (fr) 116, 11. (fr) 116, 17. 

Κρής 110, 16. Κρήτη 18, 11. 
81, 7. 237, 1. 268, ?1. 

Κριός 86, 1. 
Κρισαῖος κόλπος 212, 12. 
Κρίτων ἐν τοῖς Γετικοῖς (fr.) 
104, 95. 

Κροῖσος 56, 11. 18. 22. 64, 4. 
68, 15—97. 77,920. 94,5. 253,6. 

Κρόνος 55, 10. 11. 67, 2. 20. 24. 
91,5. 96, 3. 98, 4. 175, 22. 
228, 11. Κρόνια 91, 5. 282, 
17-23: 

Koórov 124, 9. 14. Koorovi&- 
ταν 98, 1. 235, 14. 
Κύδνος 15, 15 sq. 
Κύξικος 107, 90. 
Κυκλάδες 188,178sq. 267,293.27. 
Κύκλωψ 41, 19. 19. 55, 24. 265, 
2:79. 

Κυλλήνη 109, 21. 
Κυναίγειρος 15, 4. ΤΌ, 8. 
Κυνικός 42, 26. 98, 19. 124, 29. 
134, 26. 195, 13. 28. 147, 2. 
221, 10. 

Κυνοσουρία 105, 13. 
Κύπρος 138, 9. 
Κυρήνη 68,4. 172, 1. Κυρη- 
ναῖος 998, 1. ὁ K.(?) 97, 19. 

Κύριλλος ἐν τοῖς εἰς τὸν ἅγιον 
ἬἪσαΐαν ὑπομνήμασιν 181, 14. 
Κῦρος 64, 5. 94, 6. 149, 8. 
— ὁ μικρός 251, 9. 94, 14. 99, 

1. 195, ὃ. 
“Κύψελος 5, 4. 191, 1. 
ὁ Κύων 135, 16. 
Koxvróg 43, ὃ. 
“Κωπαΐδες ἐγχέλεις, K. λίμνη 
197, 15. 

«Λακεδαίμων 206,10. 4«xsÓci- 
μοσιν 111, 4. Λακεδαιμόνιος 
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5,10. 44, 8. 105, 138q. 116,5. 
159, 91. 99. 235, 10. 219. 1. 
Adxovsg 14,20. 283,21. 4ά- 
καινὰ 951, 9. Λακωνική 43, 
14. 102, 25. 273, 10. 984, 91. 
A. κόχλος 49, 14. 

“Μάμψακος 269, 17. 
“αομέδων 55, 1 54. 
“απίϑαι 929, 10. 35, 1154. 132, 
25 ann: 

Λάρισσα 95, 3. 154, 17. 947, 21. 
“ατῖνοι 167, 20. 
“άχεσις 41, T. 
“έαρχος 266, 16. 17. 
“Μεβάδεια 255, 15. 956, 3. 
A£ovo 9266, 25. 5, 18. A£ovm 
κακῶν 267,1. 

Λέσβος 265,926. 906,4. έσ- 
piov 115, 24. 116, 1. 

“Μεσβῶναξ 189, 11. 
Asyotov 251, 22. 
“έων ὁ Βασιλείου 192, 19. 27,4. 
Λήδα 91,17. 180, 6. 250, 95. 
251, 9. 974, 24. 

Aijuvog 16, 29. 52, 17. A4nuvid- 
δὲς 284, 1. Λήμνιος 204, 10. 
A. κακά 984, 3. 

Anco 51,21. 188,158q. 267,8sq. 
Aif&vios (fr.) 229, 29. 
“ίβανος 151,10. Λιβανῖτις 151, 
14. 10. 

Λιβύη 256, 12. 268, 34. Λίβυς 
263, 19. 

“ίνδιος 5, 9. 
“Μιτυέρσης 65, 10. 
Aoxoóg 258, 90. 
“Μουκιανός 1,1. 174, 18. 16. 35, 
8. 36, 3 cet. Δουκιανέ (etiam 
ἄϑεε sim. add.) 82, 2. 100, 13. 
108, 17. 139, 22. 151, 3. 163, 
10. 165, 9. 166, 17. 167, 5. 
183,77. 24. 30. 205, 26. 218, 22. 
cf.108, 27. Aovxic&vioc 183,27. 

“Ἱυαῖος 264, 4. 
“Μυγκεύς 103, 19. 208, 14. 254, 
22. 26. 
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υδός 56, 11. 64, 4. 68, 15. 115, 
2. 253, 6. Πυδῷ πράγματα 132, 
10. Λυδία 185, 95. Λύδιος 
ἁρμονία 285, 4. A. βρῶμα 
119, 2. 

“Μυκαμβίδες 147, 1. 
“Μυκία 98, 13. 
“Μυκοῦργος 235, 11. 
“Μυσίας κατὰ Πανταλέοντος (fr. 
210) 35, 5. 

“Ἱυσίμαχος dux 104, 8. 
— poeta (?) 28, 22. 
“Ἱύσιππος ἀγαλματοποιός 103,6. 

ἸΠαγνῆτις λίϑος 185, 21. 
“Μαινάδες 974, 3. 
“Μακεδών 125, 18. 151, 28. 152, 
20. Μακεδονία 105, 22. Μα- 
κεδονικός 102, 27. 263, 9. 983, 
26. 

Mavóoóflovios 167, 13. 
“Μαραϑών 10, 1. 9. 105, 10. 139, 
2. 8. 179, 14. 

"Μαργίτης 162, 14. 8 ann. 
Μαρία ἡ 9soróxog 31, 98. 
Μᾶρκος 154, 5. 174,17. 20. M. 
Ἀντωνῖνος 291,8. (ἐν τοῖς εἰς 
ἑαυτὸν ᾿Ηϑικοῖς 8, 31) 201, 6. 
(6, 47) 135, 14. (8, 25) 189, 5. 

ἹΜαυσώλειος 98, ὃ. 
“Μέγαρα 150, 19. Μεγαροῖ 150, 
20. Μεγαρεῖς 245, 11. 

“Μέγιλλος 50, 28. 
ὍΜειδίας ὀρτυγοκόπος 83, 97. 
Μειλίχιος Ζεύς 107, 16. 110, 28. 
MéAev9)os Codri pater 260, 16. 
“Μελέαγρος 33,13—924. 148,15sq. 
'Μελικέρτης 249, 90. 266, 19. 
“Μελίτη, Μελιταῖος 32, 10. 
“Μελιτεύς 83, 18. 
Msáizouévm 186, 10. 
“Μένανδρος 215, 3. (fr. 280) 197, 
7. (fr. 968) 83, 93. 

MevéA«og 31, 8. 206, 11. 
Μένιππος 98, 11. 108, 26. 27. 
135, 13. 147, 8. 969, 9. 

Μέντωρ 197, 21. 
'Μερόπη 16, 28. 
"Μήδεια 86, 1. 255, 5. 
Μῆδος 84, 4. 85, 7. 152, 9. 11. 
Μηδία 152, 10. 

“ΜΜηϑυμναῖοι 115, 25. 
Μήν 60, 4. 
Μίδας 25,19. 89, 18. 115, 8. 
253, 6. 

Μίϑρας 60, 3. 5. 212, 20. 
Μίλητος 255, 20. Μιλήσιος 5, 
13. 227, 13. 

"Μιλτιάδης 10, 10. 179, 15. 
MíAov Πυϑαγόρειος 121, 9. 
“Μινύας, Μινύιος 180, 24. 25. 
Μίνως 231, 1. 
“Μιτυληναῖος 5, 11. 
Mwe«cécg historicus (fr. 35) 59, 
16. 

Μνήσαρχος Pythagorae pater 
88, 9. 91, 16. 222, 15 

Μοῖραι 41, 6. 48, 9. 54, 6. 
Μοῦσα 67, 30. 151, 11. 25. 153, 
10. 186, 7. 275, 90. 

Μουσάριον 215, 15. 19. 
“Μυκῆναι 125, 29. 
“Μυρμιδόνες 105, 26 sq. 
Μύρτιον, Mvoró 215, 15—19. 
'Μυτιλήνη, Μυτιληναῖοι 115, 22. 
“Μῶμος 109, 9. 164, 29. 
“Μωσῆς 24, 22. 101, 26. 

Νεῖλος 99, 4. 
Νεμέα 137, 18. 20. 270,16. τὰ 
Νέμεα 137, 20. 270, 18. 

Νεοπτόλεμος 188, 11. 
Νέστωρ 149, 3. 
Νηρηίδες 268, 3. 
Νῆσα, Νησαῖος ἵππος 152, 9. 
Νιγρῖνος 11, 22 sq. 
Νικαία κατὰ Βιϑυνίαν 21, 6. 
95, 1. 29. 4. 154, 15. 158, ὅ. 
241, 20. 

Νικόστρατος ἀϑλητής 227, 11. 
— σοφιστής 189, 12. 
Νιόβη 185, 265. 
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Νιρεύς 253, 16. 264, 18. 
Nicos, Nico 150, 16. 20. 
Νότος -98, 93. 

Νυμφόδωρος ἐν τρίτῳ Βαρβα- 
ρικῶν νόμων (fr. 19) 196, 27. 

ΝΝῦσα 211, 21. 
ls 110, 8. 

Záv9os Βοιωτός 260, 18. 
Ξεναγόρας £v τῷ Περὶ νήσων 
(fr. 18) 181, 6. 
Ξενοφῶν ἐν τῇ ἀναβάσει τοῦ 
Κύρου 99, 7. ἐν ταῖς ἀναβά- 
σεσιν 957, ΕΜ 

Ξέρξης 69, 13. 179, 21. 

᾿Οδυσσεύς 15, 93. 17, 1. 41, 12. 
18. 87,991. 262, 7. 8. 265, 8. 

᾿Οιλεύς 258, 20. 
Oivsóg 33, 10. 94. 148, 9. 
Οἰνόη 105, 10. 985, 2. 
Oivoziov 16, 21. 
Οἴτη 110,21. Οἰταῖα ὄρη 201,10. 
Οἰχαλία 212. 160. Οἰχαλιεύς 180, 
28. 

᾿Ολμιός 151, 19 sq. 
᾿Ολυμπία 66, 6. 1. 149, 97. 175, 
25. 176, 5. 9. 117, 10. "Oivp- 
πίασιν 116,22. ᾿Ολύμπιος Ζεύς 
107, 17. 23. 149, 22. 175, 26. 
176, 10. và "O. 107, 16. 23. 
& Ὄ. 66, 9. 107, 27. 108, 7 

149, 24. 27. 175, 21. ."Oivp- 
πιάδες 110. 8586. ᾿Ολυμπικὸς 
ἀγών 118, 1. 

᾿Ολυμπιάς Alexandri mater 103, 
15. 

Ὄλυμπος 102, 97. 107, 7. 
"Ὅμηρος 9, 28. 75, 9. 10. 89, 

8.54. 91, 26. 108, 26. 136, 10. 
151, 29. 152, 23. 203, 16. 208, 
20. 263,924. (4 299) 98, 98. 
(423) 148, 26. (426) 149, 17. 
(B 6) 24, 14. (396) 62, 8. (408) 
31, 5. 8. (511) 180, 24. (673) 
253, 16. 264, 17. (101) 45, 5. 

Index I. 

(Γ 47) 236, 18. (152) 198, 23. 
(4 2) 149, 19. (405) 201, 16. 
(447)32,1. (E4)21,2. (Z119sq.) 
225, 92. (232sq.) 8, 2. (518) 
241,22. (H 313) 62,11. (I1456) 
91,20. (P61sq.) 35,12. (X 104) 
13, 1. (487) 19, 7. (X 159) 202, 
21. (9 124) 262, 6. (γ 119) 149, 
5. (e 273) 19,7. (cf. 157) 1, 1. 
(n 328. cf. » 18) 110, 6. (1 95) 
19, 2. (292 sq.) 265,7. (369) 47. 
13. (4 303) 251, 7. (μ 18) 261, 
25. 978,9. (395) 87, 20. (τ 562) 
99, ὃ: Ὁμηρικός 24, 14. 258, 
23. 218, 2, — Ὁμήρου βίος ef. 
Ἡρόδοτος. — Ὁμηρομάστιξ 
208, 19. 

Ὀρέστης 130, 17. 
᾿Ὀρφεύς 180, 4. 
Oegouevés, "Oegou£viog 180, 25. 

Tou 164, 19. 
Ὄσσα 107, 6. 
Οὐέττιοι 14, 14. 
Οὐῆρος ὁ χρηστὸς καῖσαρ 207, 
5. 991, 8. 
Οὐρανία musa 186, 11. 
— Venus 278, 18. 91. 
Οὗτις 41, 18. 

]1Πάγγαιον 105, 22. 
Πάν 9, 16. 18. 117, 22. 189, 7. 
269, 7. 271, 10. 

Ilévónuos. 278, 19. 
Πάνϑεια ἡ Σμυρναία 2017, 4. 
Παραιτόνιον 103, 18. 
Πάραλος 115, 27. 
ΠἊαρϑένιον 138, 29. 
Πάρις 34, 18. 19. 206, 10. 
Παρμενίδης 158, 2. 
Ilcousviov 94, 91. 
Παρμένων 281, 10. 
Πάρος, Παριανοί 221, 1. 16. 
Παρράσιος 119, 8. 
Πασιφάη 204, 8. 
Πάταρα (pro Γάδαρα) 98, 12. 
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Πάτραι 919, 11sq. 222,1. Πα- 
τ[ α]ρεύς 59, 17. 
Πάτροκλος 35,14. 88,8. 160,22. 
Παῦλος ὁ ϑεῖος 169, 13. 
Παυσανίας (II 2, 4) 251, 28. 
— τραγικός 178, 20. 
Παφλαγών 182,12. 183, 8—23. 
223,7. 219,17. (sermo) 93, 22. 
284,14. Παφλαγονικός 183,13. 

Πάχης 115, 23. 
Πειρίϑοος 29, 8. 
Πελασγοί, Πελασγικόν 139, 5.6. 
Πέλλη 109, 29. 
Πελοπόννησος 5, 6. 33, 4. 64, 
22. 66,8. 98, 19. 102, 24. 107, 
26. 125, 18. 176, 8. 212, 11. 
222. 9. 960, 17. 266, 26. Πε- 
λοποννησιακὸς πόλεμος 41, 8. 

Πεντέλη 60, 22. 
Ilsosyoivog 153, 14. 215, 2158q. 
Περίανδρος 5, 4. 222, 13. 
Περιϑοίδης 114, 22. 
IlsowxAig 101, 4. 
Ilsocs?g 268, 7. 
Ilso6sgóvn 51,5. 212,23. 264,14. 
Πέρσαι 15, 5. 16, 3. 60, 5. 64, 
5.9. 70, 884. 81, 18. 94, 14. 
138, 30. 149, 9. 14. 175, 14. 
119, 14. 212,21. 257, 18. 264, 
2. Περσικός 60, 4. 91,24. 99, 
1. 8. 145, 9. 228, 19. 229, 23. 
257, 9. 

Πηλεύς 34, 15. 98, 5. 
Πήλιον 107, 6. 
Ilnio$ciov 103, 8. 170, 20. 
Πηνειός 102, 28. 
Πηνελόπη 269, 7. 
Πίνδαρος 32,2. (Nem. 9, 49) 
34, 22. (Ol. 1, 1) 109, 1. (2, 5) 
108,2. 177, 1. (fr. 2) 255, 24. 
(fr. 99) 225, 27. 

Πῖσα 66, 8. 107, 26. 108, 1. 
149, 92. 

Πιτϑεύς 64, 22. 
Πιυττακός 5, 10. 222, 12. 
Πιτυοκάμπτης 65, 8. 
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Πλάτων 39, 23. 101, 9. 30. 134, 
98. 146, 13. 171, 15. 224, 19. 
241, 9. 948, 5. 254, 10. (Clit. 
401A) 71, 21. (Conv. 174 D) 
87,3. (198 C) 178, 24. (Crat. 
401 0) 242, 20. (Euthyd. 295€) 
3, 20. (Euthyphr. 4 A) 210, 20. 
(Leg., Resp.) 108, 8. 11. (Leg. 
XI 917 D) 227, 8. (Phaedon. 
59 D) 40, 6. (118 A) 138, 14. 
(Phaedr.230 A)215,17. (230 B) 
15,25. (241 B) 235, 6. (245 C) 
173, 22. (Reip. III 406 B) 49, 4. 
(V 451) 22, 9. (IX 575 C) 202, 
1. (X 614 A sq.) 18, 17. (falso 
laudatur) 9, 7. 175, 6. Πλα- 
τωνικός 40, 22. 53, 26. 147,93. 
202, 1. 235, 6. 

— ὁ κωμικός (fr. 54) 167, 16. 
(108) 83, 98. 84,3. (170) 115,1. 

Πλούταρχος ἐν Παραλλήλοις 
(Brut. 1) 153, 13. 

Πλούτων 118,5. 253,28. 275,26. 
Ποδαλείριος ἰατρός 185, 18. 
Ποικίλη στοά 63, 9. 10, 7. 
Πολιάς 219, 1. 
Πολυδεύκης Castoris frater 180, 
6. 251, 18sq. 88α. 270, 5. 

— ó ὀνοματολόγος 114, 12.16. 
21. 180, 4. (1, 91) 78, 14. (9, 
59) 66, 11. 

ΠΙολύξηλος (fr. 5) 114, 28. 
Πολύκλειτος pictor 163, 15.17. 
Πολύμνια 186, 11. 
Πόντος 93, 17. Ποντικός 231,9. 
284, 19. 13, 25? 

Πορφύριος ὁ Φοῖνιξ 216, 18. 
Ποσειδῶν 55,9. 15. 75, 8. 92, 
12. 14. 149, 4. 265, 3. 268, 3. 

Πραξιτέλης ἀγαλματοποιός 60, 
24. 

Πρίαμος 126, 8. 
Πρίαπος 59, 129sq. 269, 11. 
Πριηνεύς 5, 12. 
Πρόδικος 236, 16. 
Πρόκνη 162,4.5. 186,3. 255,10. 



298 

Προμηϑεύς 55,2. 95, 29. 96, 4. 
98, 1. 2. 220, 8. 

Προυσαεύς 195, 17. 9221, 12. 
242, 16. 

Πρωταγόρας 133, 12. 
Πρωτεσίλαος 45, 4. 119, 21 5α. 
Πρωτεύς 922, 6. 265, 28. 
Πτολεμαῖος Alexandri successor 
94, 96. 

— Φιλάδελφος 104, 6. 
Πυϑαγόρας 88, 9. 18. 91, 14. 
101, 24. 122, 30sq. 124, 5. 7. 
10. 201, 20. 222, 15. Πυϑα- 
γόρειος 121, 10. 123, 29. 234, 
22. 258, 27. Πυϑαγορικῶς 
124, 11. 

Ilv910e 204, 24. 241, 18. IIv- 
ϑία 68, 25 sq. Πυϑοῖ 5, 9. 
261, 20. 

Πύλος 149, 4. 160,17. 260,17. 
Πύλιος 260, 16. 

Πυριφλεγέϑων 53, 9. 
Πύρρων 145, 6. Πυρρώνειοι 
108, 17. 19. 

Πώλιον 46, 5. 
Πῶλος histrio 58, 28. 25. 27. 
75, 11. 

ἹΡαδάμανϑυς 46, 28. 51, 18. 
Ῥέα 55, 10. 60, 11. 69, 7. 188, 

9. 206, 7. 
*Póóog 204, 17. 'PóOtog 255, 25. 
(κολοσσός) 19, 23 sq. 103, 4 sq. 

ἱΡύπαι 212, 11. 
“Ῥώμη 219,92. Ρωμαῖοι 14. 156. 
104, 21. 22. 107, 21. 176, 20. 
298, 11. 237, 14. 

Σαβάξιος 212, 22. 
Sacra scriptura. (ἡ ϑεία γραφή, 
Gen.19) 110, 13. (Matth. 9, 23) 
174, 8. (24, 12) 223, 18. (28, 
17) 110, 8. (Apoc. 21, 188q.) 
21, 20. 

Xdig 219, 26. 
Σάλαιϑος 235, 14. 

Index I. 

Σαλαμίς 64, 10. 12. 
Σάμος 88, 12. 115, 10. 167, 14. 
Σαμόσατα 947, 96. Σαμοσα- 
τεύς 298, 91. 240, 22. 
Σαμψών 150, 24. 
Zoezgo 186, 18. 
Σαρδανάπαλος 80, 17.93. 84, 4. 
253, 1. 25. 

Σάρδεις 77,19. 
Σάτουρνος 228, 11. 
Σάτυρος 9, 4. 18. 97, 17. 146, 
19. 20. σατυρικός 9.1. 146, 16. 
infert 

ὁ Σεβαστός 135, 14. 180, 22. 
189, 4. 

Σειληνός 9, 19. 17 sq. 211, 13. 
Σειλινοί 9, 13. i 

Σελεύκεια ἐπὶ Τίγριδι 18, 6. 
Σέλευκος Antiochi pater 26, 
14 sq. 

Σελήνη 108, 24. 183,21. 186,25. 
Σεμέλη 187, 24. 212, 21. 220, 9. 
266, 13. 

Σῆρες 17,19. 50, 22sq. Σ᾽ηρικὰ 
ἱμάτια 50, 22. 

Σιδώνιος 175, 18. 186, 24. 25. 
187, 3. 

Σικελός 210, 34. Σικελία 172, 3. 
193, 19. 213, 10 ann. 265, 14. 
15. 267, 15. Σικελιώτης 211, 
18. Σικελικὴ τράπεξα 260, 11. 

Σικυών 105, 7. 262,15. Zixvo- 
νια ὑποδήματα 384, 9. 

Σίλλος 181, 1. 
Σινωπεύς 124, 29. 
Σίπυλον fluvius (?) 241, 4. 
Σίπυλος 185, 25. 
Σίσυφος 249, 22. 
Σκαμβωνίδης 51, 1. 
Σκείρων 64, 26. 65, 5. 
Σκεπτική 242, 26. 
Σκιρροφορία 21, 24. 
Σκόπας 199, 11. 
Σκύϑης 20, 14.186. 76,25. 110, 
12. 28. 958, 14. Σκυϑίς 160, 
11. Σκυϑία 71, 25. 
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Σκύλλα Ἀραβίη 236, 26. 
Σλοκάκας μάγιστρος 97, 8. 
Σμύρνα 185, 25. Σμυρναῖος 
201, 4. 

Σόδομα 110, 14. 274, 20. 
Σολεύς 138, 6. 10. 
λῶν 5, 11. 922, 13. 
Σοφοκλῆς (fr. 622) 199, 21. 
Σπάνοι 18, 22. 24. 
Σπάρτη 102, 26. 
Σπαρτοί 20, 11. 
Σταγχξεξιρίτης 133, 12. 
Στησίχορος (fr. 83) 236, 23. 
Στοῦ 1927, 11. 133, 8. 134, 27. 
Στωικοί 22, 2.3. 63,8.10. 102, 
3. 198,926. 129, 24. 139, 27. 
140, 13. 16 sq. 169, 18. 180, 22. 
221, 12. 241, 12.16. 

Στράβων (VI 322) 99, 11. (XIV 
673) 15, 19. 

Σερατονίπη 96, 14 sq. 104, 6. 
Στρούϑιον 40, 5. 
Στυλιανὸς ὃ E onine 122, 15. 
Στύμφαλος 254, 24. 
Στύξ 253, 9. 
Σύβαρις, Συβαριτικὴ vovg, 260, 
12. 

Σύμη 264,18. 
Συρακοῦσαι 159, 21. 
Σύρος 139, 24. 146, 17. 151,13. 
240, 21. 247, 26. 

Σωκράτης 80,25. 81, 17. 83,18. 
101, 25. 138, 13. 15. 160, 4. 
161, 11. 204, 23. 205, 1. 217, 
7. 236, 15. 241, 12. 954, 11. 
e. g. 128, 23 sq. 

“Σώστρατος 181, 23. 
— Κνίδιος 103, 15. 16. 
Σώφρων (fr. 164) 202, 5 

Ταίναρον 43, 14. 
Τάλως 136, 14. 
Τάναγρα 88, 13. 16. 
Τάνταλος 53, 16. 
Ταραντῖνον 235, 9. 219, 8. 
Ταρσός 15, 17. 18. 

Τάρταρος 55,14. 67,2971. 236,24. 
Ταὔγετον 109 3:25. 913, 10. 
Τειρεσίας 92, 956. 208α. 271,14. 
Τέμπη 102, 28. 
Τερψιχόρη 186, 10. 
Τηλέμαχος 15, 23. 240, 21. 
Τίβιος 95, 10. 281, 9. 
Τιϑωνός 259, 21. 23. 

Τισαμενός 178, EU 
Τισίας 910, 24. 

Τισιφόνη 51, 9. 
Τιτᾶνες 58,22. 106, 20. 271, 
18. τιτανῶδες 106, 19. 

Τιτυός 51, 21. 

Τραϊανός 104, 22. 
Τρητός 131, 19. 2710, 17. 
Τριβαλός 181, 1: 
Τριτωνίς 941, 5. 

Τροία, 55, 19. 91, 28. 29. 119, 
2b. ΠΕ 35, 13. 88.922 17 
Τροωικὸς πόλεμος 34, 20. 

Τροιξήν 64, 21. 27. 
Τροφώνιος 255, 15 — 256, 6. 
Τυανεύς 98, 17. 
Τυνδάρεως 250, 25. 951, 1. 
Τύριος 98, 171. 
Τυρρηνοί 52, 12 sq. 
Τύχη 54, 6. 

ἱγάκινϑος 218, 12. 
Tunt 4, 25. 
"Tóo« 5, 18 sq. 266, 27. 
Ὑπέρβολος 114, 21 sq. 

«αέϑων 110, 11. 
Φάλαρις 65, 1. 
Φάλερνος οἷνος 250, 4. 
Φανίον 46, 9. 
Φάρος 103, 1 8sq. 
Φάυλλος 88, 95. 
Φάων 260, 13. 282, 12. 
Φεβρουάριος μήν 117, 18. 
Φειδίας 149, 24. 243, 28. 
Φερεκράτης (fr. 11) 170, 25. 
Φερεκύδης (fr.) 181, 6. 
Φερσεφόνη (v.l. περσ.) 264, 14. 



300 

Φιλαινίς 905, 8. 
Φίλιπποι 105, 22. 
Φίλιππος 94, 90. 103, 14. 172, 
98. 957, 5. T. 

Φιλίτιον 46, 5. 
Φιλοκράτης (Ὁ) ϑηναῖος κωμῳ- 
διοποιός 205, 

Φιλοκτήτης 110, 24. 
Φιλομήλα 162, 4. 5. 255, 10. 
Φιλόστρατος 189, 18. (vit. . Apoll. 
4, 25) 98, 16. 

Φιλόχορος (fr. 5) 52,13. ({τ 106) 
116, 5. 

Φινεύς 954, 92. 24. 
Φλάβιοι 14, 11. 
Φοῖβος 124, 8. 
Φοῖνιξ 216, 18. 
Φόλος 31, 17. 
Φρίξος 85, 21. 
Φρύγιος 60, 4. 281, 10? Φρυγία 
136,10. 206,10. Φρύξ 60, 10. 
99, 20. 114, 29. 253, 6. 270, 2. 

Φρύνιχος (fr. 41) 84, 2. 
Φρυνώνδας 181, 12. 
Φωκίς 68, 19. 110, 21. 
Φωκίων 81,17. 83, 13. 

262, 16. 

Index I. 

Φῶκος 83, 26. 84, 7. 
Φωκυλίδης (87) 26, 1. (88) 8, 29. 

“Χαλδαῖοι 208, 7. 262, 12. 
Χάρων 252, 16. 18. 231. Χαρώ- 
νειον 99, ὥς 

Χείλων 5, 10. 222, 18. 
Χίος, 16, 2. 
“Χρέμης 115, 3. 
Χριστός, Χριστιανοί 184, 1. 5 Βα. 
217, 6. 

Χριστοφόρου τοῦ ἱεροῦ μάρτυ- 
ρος μαρτύριον 255, 17. 

Xevodoiov 46, 6. 
Xovoíov (v. 1. piens et χρυσὸν) 
262, 16. 

Χρύσιππος 33, 25. 108, 10. 127, 
7. 1383, 10, 11, i208. 

ψυχίδιον 46, 5. 

Δ ρεός, ᾿Ωρεῖται 66, 18. 
᾿βριγένης 180, 16. 216, 15. 
᾿ϑρίων 16, 27. 126, 16. 
"Oros 106, 26sq. 120, 14. 

De suae aetatis hominibus et rebus scholiastae loquuntur: 

BA: “Στυλιανὸς ὁ Ζαούτζης --- Δέων ὁ Βασιλείου 192, 15. 
IN: τὴν βασιλέως Θεοφανώ 26, 29: 
A: ὁ μάγιστρος 

Θεοφανοῦς. xrA. Δ: 9. 
EA: 

Σλοκάκας Δέοντα τὸν βασιλέα ἐξεβάκχευε περὶ 

νῦν πάντα συγχύσεως καὶ ἀγνωσίας πάντα ἐμπέπλησται 
καὶ τὸ ἑκάστῳ δοκοῦν νόμος 23*, 15 (cf. R 233, 13). 

UQ: ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν -- ἅπαντα τὰ ἔϑνη ὑπὸ “Παφλαγόνων 
νοὸς κατατροπούμενα καὶ τὸν ἅπαντα κόσμον ἄγαν εὐφυῶς 
κυβερνώμενον 188, 16. 

Monachorum mentio fit, 
perantur: 

B: 182, 18. 135, 7. 26. 
N: 961, 18. 
CVoQ: 139, 28. 

Notae geographicae: 

imprimis mores eorum vitu- 

BRQNO9: Κίρρα — ὅπου νῦν τὸ Xovcotov (?) φασίν 262, 16 
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νῦν ἐπὶ λόφου τὸ 
μαρτύριον Χριστοφόρου τοῦ ἱεροῦ MM un 255, 16. 

VoQA: τὸ Tobystov τῆς Πακωνικῆς ἐν δεξιᾷ τῆς Σπάρτης 
102, 25. 

De vestitu: 

BN: ὁ κάνδυς — ᾧπερ καὶ νῦν ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ πατρίκιοι 
κατὰ τοὺς ἐφεστίους χρηματισμοὺς εἰώϑασι χρῆσϑαι 251, 15 
(cf. R 261, 18). 

De alis rebus: 30, 18. 19. 21. 32, 11. 190, 4. 

De sermone suae aetatis scholiastae (sive eorum auctores) 
loquuntur: 

Y: μεμένηκε νῦν καὶ τῇ ἡμετέρᾳ χρήσει ἡ Φανίον 46, 8. 
ΕΥ̓ΦΩΔ: ὃ ἡ νῦν συνήϑεια χορδὴν λέγει 200, 9. 
Δ: ἣν ἄρτι σέλλαν οἱ πολλοὶ καλοῦσιν 229, 21 (cf. CVoA 250,7). 
CVMOQA: ὃ νῦν ἀγροικικῶς φασιν “εἰς τὴν πρεσβείαν τοῦδε 
7 τὴν ὑγίειαν᾽ 81, 25 (cf. A 104, 2). 

A: ποτήρια τὰ νῦν Ἰδιωτικῶς χαλίντξια καλούμενα 210, 8. 
ΥΔ: τὰ νῦν κάροια λεγόμενα παρὰ τοῖς ναυτικοῖς 248, 24 (cf. 
NA 41, 17). 

cf. 48, 18. 93, 20. 96, 16. 112, 24. 172, 20. 179, 
2. 258, 8. 219, 17. 197, 13. 25. 198, 

ἀβάπτιστος ναῦς 83, 1. 
ἀβοήϑητος 24, 25. 
ἁβρύνεσϑαι 202, 1. 
ἀβυρτάκη 196, 26. 197, 1. 
ἄβυσσον 24, 21. 
ἀγαϑόν sec. Stoicos 140, 16 sq. 
ἀγάλματα 5, 15. 
ἀγαπᾶν 98,18. 47,11. 57, 
27. 64, 16. 111 23. 263, 25. 

ἀγείροντες 182, 32, 
ἀγελαῖος 167, 19. 
ἀγερωχία τῆς νίκης 62, 18. 
ἄγεσϑαν Πυϑαγορικῶς 124,11. 
ἁγιοποιῶν 26, 30. 
ἅγιος 118, 19. ἄ. τοῦ ᾿Ισραήλ 
219, 2. προφῆται 21, 19. 
γραφή 216, 17. 

2. 187, 19. 

ἀγκάξεσϑαι 56, 99. : 
ἀγκύλους λόγους 140, 7. cf 
,229, 26. 
ἄγκυρα 82, 22. 
ἄγναπτος 124, 21. 
ἀγνοήσεται 59, 4. 
ἄγνοια 129,28. 130, 4 sq. 182,25. 
ἄγνωμον 100. 28. 
ἀγνώστως διαλέγεσθαι 99, 13. 
ἀγοραῖος Ἑρμῆς τ0, 20. 
ἀγριέλαιος 262, 21. 
ἀγροικικὸν ποτήριον 210,2. ἤϑη 
271,12. οἱ ἀγροικικώτεροι 104, 
2. ἀγροικικῶς 81, 25. 

ἀγυρτεύειν 182, 22. 
ἄγχιστα 49. 17. 
ἀγχωμάλως 34, 15. 

ἱερά 84, 10. 
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ἀγὼν παγκόσμιος 175,91. πεν- 
ταετηρικός 107, 21. 
ἀγωνιστικώτερον 158, 11. 
ἀδεκάστως κρίνειν 18, 6. 
ἀδιάκριτος 114.14. ἀδιακρίτως 
8, 12. 

ἀδιανόητος 14, 9. 58, 4. 
ἀδιάπταιστος 244, 11. 
ἀδιάτρεπτος γνώμης ἀληϑοῦς 
943, 8. 

ἀδιαφορεῖν περί τι 8, 10. 
ἀδιάφορα 80,21. 171,20. (ϑίοϊο.) 
197, 16 sq. 142, 19. 148, 7sq. 
144. 4. 8. 

ἀδίκαστον 214, 16. 
ἄδικος ἡμέρα 198, 7. 
ἀδιόρϑωτος 210, 16. 
ἁδρός 24, 18. 
ἄδυτον 118, 25.27. 210, 6. 13. 

19: 
ἀεικελίῳ 167, 18. 
ἀέλπτως 99, 21. 
ἀετός 55,4. 189, 9. 236, 15. 
ἀετῶν ἄγρα 228, 24. 

ἀήρ 18, 19. 
ιἀ ̓ϑεΐα 184, 18. 
ἀϑέμιτοι δόξαι 11, ὅ. 
ἄϑεος 100, 16. 126, 22. 140, 3. 
218, 3. 

ἀϑεότης 15, 21. 101, 7. 
ἀϑέρας 169, 31. " 
ἄϑλον, ἄϑλος 96,19. c. Hod- 
κλειος 39, 2. cf. 125, 29. 

ἄϑροισις καταστατική 1. T. 
αἰγιαλός 268, 19. 
αἰγίοχος 106, 4. 
αἴγλη φωτός 219, 10. 
αἰδεσιμωτάτη 201, 22. 
αἰδοῖον Priapi 269,15. πήλινα 
980, 10. ἐκ πλακοῦντος 281, 1. 

αἴϑυιαι 248, 9. 
αἴλουροι 220, 1. 
αἵματος ἐπιβολή 161, 29. 
ρεια αἵματα 91, 11. 

αἱματῶδες 195, 21. 
αἴνιγμα, yoigos 126, 5. 

χοί- 
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αἰνίττεσϑαι 52, 3. 11, 11. 173, 
8. 262, 8. τι 20, 5. 9. 48, 2. 
120, 16. 126,925. 165,1. sig 
24, 24. 21, 24, 101, 9. 113, 3. 
156, 20. 160, 9. 172, 96. 

αἴξ 218, 19. 
αἰπόλιον 42, 21. 
αἴρειν 269, 24. 
αἴρεσις 1294, 13. 14. 157, 8. 
[eios rvxoí 216, 19. 
αἴσϑησις 198, 7. 8. 141, 8, 144, 
10. 13. 

αἰσϑητήριον 198, 6. 9. 143, 1. 
αἰσϑητιχός 128, 6. 14. 158, 18. 
αἰσϑητόν 1928, 10. 
αἰσχρότης 220, 17. 
αἰσχρουργία 210, 21. 
αἰσχῦναι ἀνδρεῖοι 380, 1. 
αἰτία 140, 19. ὀργανική 14, 12. 
ἄλογος 14, 20. 

αἴτιατικῇ 4, 24. 6, 97. 19, 8. 21. 
26. 22, 13. 28, 27. 36, 26. 38, 
21. 116, 26. 120, 30. 121, 1. 
138, 22. 162, 19. 188, 4. 210, 
11. 227, 1. 9. 

αἰτιολογικὸς σύνδεσμος 30, 27. 
αἴτιον 101, 12. πρῶτον 115, 1. 
£y 211, 2'18q. 

ἀκάϑαρτος 201, 930. 219, 27. 
ἀκάματος 14, 8. 
ἀκαμῆ 91. 4. 
ἀκανϑώδης 93, 9. 
ἐν ἀκαρεῖ 99, 29. 
ἀκαριαῖος 40, 23. 
ἀκαταληψφία 181, 7. 242, 27. 
ἀκατασκχεύαστος 97,4. 251, 98. 
ἀκατέργαστος 97, 9. 
ἀκάτιοι 91, 10. 
ἀκάτια 48. 19. 15. 
ἀκεστής, ἀκέστρα, ἀκέστρια 358. 
$8 sq. 
ἄκη 2i, 5. 
ἀκινάκης 170, 27. 
ἀκκισάμενος 166, 15. 
ἀκμή 214, 19. 
ἄκμων 213, 16. 
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ἀκόλαστος 16, 23. 80, 18. 81, 15. 
95, 9. 165, 4. 

ἀκολουϑία 50, 24. 
ἀκόμπαστος 201, 24. 
ἀκόντια 256, 16. 
ἀκραιφνὴς ἀκτίς 11, 14. 
ἀκρασία 206, 2. 220, 18. 
ἀκριβὴς λέξις 2,16. ἐς τὸ ἀκρι- 
βέστατον 189,18. ἀκριβῶς 40, 
5. 108,16. οἱ ἀκριβέστεροι 93, 
21ann. 284,17. ἀκριβέστερον 
193, 25. 

ἀκριβολογία 243, 5. 
ἀκριβοῦν τὴν βολήν 39, 17. 
ἄκριτος φορά 2671, 17. 
ἀκροβολισμός 11. ἴ. 214, 3. 
ἀκροβόλοι 214, 3. 
ἀκροϑώραξ 198, 2. 
ἀκροκνεφές 199, 7. 
ἀκροκυματοῦσα 200, 16. 
ἀκρονάρια 196, 15. 
ἀκροποδητί 263, 11. 
ἄκρως ἑλληνίξειν 22, 25. 
ἀκτησία 220, 26. 
ἀλαζονεία 144, 22. 215, 14. 237, 
22. 981, 18. 

ἀλάστορες δαίμονες 218, 24. 
ἀλέα 125, 11. 
ἀλεξίκακος Ηρακλῆς 61,20. S1, 

ἄλευρον 210, 28. 211, 2. 
ἄλη 188, 20. 
ἀλήϑεια τοῦ ϑεοῦ 216, 26. 
ἀληϑευτικός 1, 21. 2, 2. 
ἀληϑῶν στέρησις τὰ ψευδῆ 129, 
91. 

ἄληπτα (Stoic.) 144, 14. 
ἅλις 43, 25. 139, 16. 
ἁλισκόμενα 215, 10. 
ἁλιστόν 93, 17. 95, 11. 
ἀλκυονίδες, ἀλκυονίτιδες ἡμέραν 
248, 12. 13. 

ἀλλᾶντος 91, 7. 
ἀλληγορία 106, 30. 
ἀλληγορικῶς 21, 21. 
ἀλληλοφϑόρος 13, 6. 
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ἀλλοπαϑές 3, 6. 
ἀλλογενεῖς 6, 12. 
ἄλλως 92, 1. 
ἀλοᾶν 98, 18. 104, 13. 
ἀλογίστως 143, 5. ἀλογιστότε- 
ρος 80, 9. 

ἄλογος 14. 20. 205, 32. βιοτή 
81, 28. 220,20. ἡμέρα 198. 8. 
ἄλογα 50, 21. 

ἄλοκα 96, 19. 
ἁλουργῆ 91, S. 
ἀλουτῶν 219, 16. 
ἁλυσιδωτὴ ὅπλισις 211, 11. 
ἁλύσεις 199, 5. 
ἀλωαί 281, 2. 
dias ki. 18. 
ἀμᾶν κόνιν 162, 1. 
ἅμαξα astr. 19,7. —7, &. τὸν βοῦν 
259, 9. ἐξ ἁμάξης 14, 98sq. 
202, 18. 

ἄμαχος 80, 1. 82, 17. 
τάτον 121, 22. 

ἀμβλυώττειν 16, 11. 112, 29. 
195, 17. 

ἀμβλώματα 16, 9. 
ἀμβροσία 42, 17. 
ἀμέλγειν 239, 25. 
ἀμελῶ 215.4. ἀμέλησον 258,22. 
ἀμέλει 224, 16. 136, 27 ann. 
6, 11. 

ἀμενηνά 253, 24. 
ἀμερεῖς 25, 21. 
ἄμεσα 229, 8. 15. 
ἀμετακίνητος 23, 24. 
ἄμετρον 145, 14. 
ἀμῃγέπῃ 198, 21. 
ἀμήχανος τάξει 14, 19. 
ἀμνηστία 24, 9. 
ἀμοιβαὶ τῶν βεβιωμένων 81, 9. 
80, 99. 

ἀμέλγειν 239, 25. 
ἀμορφία 59, 19. 
ἄμπελος 214,1. 219,25. (metaph.) 
&. ξωοποιοῦσα 217, 1. 

ἀμύγδαλος 935, 19. 
ἀμύητος 9249, 2. 

ἀμαχω- 
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ἀμύϑητος 81, 1. 
ἄμυϑον 10, 15. 
ἀμύνομαι 6, 21. 
ἀμύσσειν 49, 8. 282, 8. 
ἀμυστί d 3. 
ἀμυχή 52, 19 

ἀμφήρης 11, 3. 
ἀμφήριστον 66, 28. 
ἀμφηχής «6, 29. 
ἀμφίβιος 187, 28. 
ἀμφίβολος 944. 28. 
ἀμφιδέξιος 11, 21. 
ἀμφιλαφεῖ 236, 9. 
ἀμφισβητεῖν 39, 8. 
ἀμφισβητήσιμος, 66, 28. 
ἀμφορεὺς δικαστικός 135, 19. 
ἄν 91, 85α. 
po 107, 1d; 
ἀναβλαστῆσαι 211, 22. 
ἀναγιγνώσκειν. ἀνέγνως 190,91. 
ἀναγκαστικῶς 5, 1T. 
ἀνάγκη 11, 215α. 74, 3 sq. 21. 
πρὸς ἀνάγκην 9, 17. 

ἀναγνωριστικὸν σύμβολον 284, 
22, 

ἀναγωγήν 41, 13. 
ἀνάγωγος 217, 16. 
ἀνάδεσμος τῆς κεφαλῆς 211, 10. 
ἀναδύομαι (1. q. ὀκνῶ) 215, 4. 
ἀναζωπυρεῖν 101, 15. 
ἀναϑυμίασις 215, 16. 
ἀναίδεια 185, 12. 
ἀναιδεστάτως 182, 15. 
ἀναίσϑητος 4, 15. 
ἀνάκλησις 920, 16. 
ἀνακλίσεις 30, 20. 
ἀνακοινούμενος 94, 18. 
ἀναχόπτειν τὸν λόγον 46, 25. 
τινά 11, 4. 

ἀνάκρασις 18, 8. 
ἀναλλοίωτος 158, 94. ἀναλλοι- 
ὦτως 218, 26. 

ἀναλογία 102, 1. 107, 4. 7. 248, 
28. 30. 

ἀναλογίξεσϑαι 53, 15. 
190, 21. 

107, 9. 
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ἀνάλογον 141, 15. 32. ἀναλό- 
yog 141, 10. 143, 14. 

ἀνάλωτος 134, 94. ἀναλωτότα- 
τος 121, 22. 

ἀναμερίσασϑαι 195, 8. 251, 13. 
ἀναμνήσεις (Pythag.) 123, 3 
ἀναμφίβολοι ϑεοί 251, 21. 
ἀνανῆψαι 161, 6. 
ἀναντίρρητος 180, 4. 
ἀνάπαιστα 32, 4 sq. 
ἀναπαύστρα 196, 10. 
ἀναπεμπάζεσϑαι 923,15. 88,535, 
ἀναπεπταμένον 252, ll. 
ἀνάπλεως 108, 21. 
ἀνάπλους 41, 13. 
ἀναπνευστικοὶ πόροι 62, 14. 
ἀναπόβλητος 94, 10. 
ἀναπόδοτος 11, 6. 
ἀναπτῆναι en 19. 
ἀνάρμοστον 223, 18. 
ἀναρριπτοῦντες 110, 6. 
ἀναστάσεις 2, 23. 
ἀνάστατοι 95, 1. 
ἀνασταυροῦν 47, 9. 
toi (. q. καταπαύ- 
σαιμιὴ) 9, 15. 
Dues περὶ τοὺς ἴπ- 
πους 108, 2. 

ἀνασυρμοὶ γυναικῶν 219, 19. 
ἀνατολαί 11. 8. 12. 
ἀνατομιχαὶ πραγματεῖαι Ἄριστο- 
τέλους 131, 9. 

ἀνατυλίττων 12, 12. à; 
ἀναφαλαντίας Τ15. 9 80339, 9. 
ἀναφέρειν 916, 15 ἀνενέγκα- 
σαι 916, 6. intr. 24, 1. 

ἀναφλῶντα 199, 14. 
ἀναφορικόν 201, 14. 
30, 97. 

ἀναφύρειν 14, 15. 
ἀναφωνεῖν 85, 20. 98, 1. 
ἀναψύχεσϑαι 125, 13. 
ἀνδρεῖα σχήματα 56, 17. αἰσχῦ- 
ναι 2380, 1. τὸ . 971, 22. 

ἀνδριᾶντάρια 196, 3. 9. 14. 
ἀνδρωϑῆναι 219, 23. 

ἄρϑρον 
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ἀνεγέρσεις 2, 23. 
ἀνεγρόμενος ST, ὃ. 
ἀνέκαϑεν 98, 25. 
ἀνέκπλυτον βάμμα 138, 23. 
ἀνεχτικῶς 144, 18. 
ἀνελίττων 12, 12. 
ἀνέλπιστος 514, 11. 221, 22. 
ἀνελπίστως 35, 21. 

ἀνεμοῦσϑαι. ἠνεμωμένον 268, 
90. 

ἀνεμοφόρητα 197, 238. 
ἀνεμώνη 291, 5. 
ἀνένδοτος 211, 2. 
62, 10. 

ἀνεπαίσϑητος 244, 1. ἀνεπαι- 
σϑήτως 24, 11. 288, 28. 

ἀνέπαφος 208, 25. 
ἀνεπαφρόδιτοι 118, 32, 
ἀνεπίγραφος 52, 10. 
ἀνεπιδάνειστον χωρίον 83, 95. 
ἀνεπίδεκτος 40, 24. 
ἀνεπίκριτος 242, 21. 
ἀνεπικρύπτως 68, 26. 
ἀνεπισήμαντος 110, 18. 
ἀνεπίσκεπτος 108, 12. 210, 7. 

ἀνενδότως 

ἀνευφημεῖν 180, 2. 
ἀνέχειν intr. 103,10. ἀνέξομαι 
116, 91. 27. 

ἀνέψητος 44, ὅ. 
ἀνέῳγε 40. 4. 9ὅ, 30. 
ἀνήκεστος 85, 14. 
ἀνηνεμία 210, 14. 
ἀνϑέλκειν 106, 24. 
ἀνθϑηρότερος λόγος 147, T. τὸ 
τῆς λέξεως ἀνθηρόν 147, 19. 

ἀνϑολογεῖν 2'15, 25. 
ἀνϑθρωπεία ψυχή 204, 29. 
ἀνϑιρώπινος 80, 4. 15. 220, 27. 
261, 9. 

ἀνϑρώπιον κακόν 217, 18. 
ἀνϑρωπόμορφος λέων 12, 17. 
ἄνθρωπος 125, 23. def. 142, 1. 
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ἀνϑρωποφάγος 65, 4. 9265, 6. 
ἀνίαι 111, 3. 

2 , 

ἄνοηταινειν 114, 8. 
ἀνόητος 12, 1. 51,6. 66,29. 15, 
5. 91,13. 100, 28. 157, 3. 209, 
14. 927, 18. 254, 5. 255, 9. 

ἄνοια 114, 8. 125, 16. 187, 25. 
ἀνόσιος 80, 94. 112, 14. 
ἀνοχλίξευν 249, 23. 
ἀντάλλαγμα 80, 15. 
ἀντεξετάξειν 5, 28. 
ἀντερείδων 43, 12. 
ἀντιβαίνειν 43, 12. 
ἀντιβρυχήσεται 160, 28. 
ἀντιγραφή 207, 4. 
ἀντιδιαστέλλειν 108, 18. 
ἀντιδοξούμενα 158, 20. 
ἀντίϑυρ 16, 25. 
ἀντικείμενα 133, 1985. 143, 15. 
ἀντιλαμβάνεσϑαι 99, 22, 
ἀντιπαράστασις 6, 4. 
ἀντιπρόσωπος 30, 18. 283, 9. 
ἀντιστρέφειν 81, 4. 38, 24. 
ἀντίστροφος 207, 13. 
ἀντισυγκρίνειν 206, 27. 
ἀντίχρωμοι ψῆφοι 134, 5. 
ἀντλεῖν 112, 18. 276, 10. 
ἄντλησις 54, 21. 
ἀντλήτριαι γυναῖκες 210, 4. 
ἀντλία 41, 14. 
ἄντλος 41. 14. 
ἀντωρυήσεται 160, 28. 
ἀνύπαρκτος 156, 14. 159, 18. 
ἀνυπαρξία 16, 6. 
ἀνυπερϑέτως 45, 94. 
ἀνυπόστατος ἐπαγγελία 94, 98. 
ἀνύσασα 1936, 25. 
ἄνω ποταμῶν χωροῦσι πηγαί 
259, 5. οἱ ἄνω 9. 

ἀνώμαλος 100, 14. 
ἀξιωματικός 239, 8. 

20 



306 

ἀξιωφελιμώτατοι 234, 2. 
ἀοριστία 282, 25. 
ἀόριστος 14, 15. 30, 28. 
στως 144, 24. 26. 

ἀοριστοῦντες 982, 21. 
ἀπαγγελία 145, 21. 
ἄπαγε 82, 6. 159, 25? 
ἀπαγορεύσας 49, 23. 106, 22, 
ἀπαγόρευσις 155, "aT. 156,2. 118, 
12. 226, 16. 

ἀπαγωγαί 3,9. φόρου 104, 21. 
ἀπαίσιος 117, 92. 917, 94. 
ἀπακριβοῦσϑαι 119, 13. 
ἀπανϑρώπως 218, 7. 228, 16. 

ἐξ ἅπαντος 3, 10. 
ἀπαντλεῖν 111, 15. 
ἁπαξαπάντων 937, 18. 
ἅπαξ 112, 20. 
ἀπαράμιλλος 206, 26. 
ἀπαρέγκλιτος 244, 22. ἀπαρεγ- 
κλίτως 248. 19. 

ἀπαρέμφατα 118, 9. 15. 36, 18. 
ἀπαριϑμοῦντος 48, 17. 
ἀπασχολεῖν 198, 11. 
ἀπάτη 114, 165. 
ἀπαυϑαδίξεσϑαι 95, 91. 
ἀπειρία (opp. πέρας) 101, 11 sq. 
ἀπειρόκαλος 113, 18. 
ἄπειρον τὸ ὄν 158,2 
ἀπεκλογή 142, 14. 
ἀπεπτήσας 125, 21. 252, 2. 
ἀπέραμα 916, 12. 
ἀπέραντος 90, 14. 101, 18. 
ἀπερικαλύπτως 69, 27. 
ἀπεριμερίμνως 288, 20. 
ἀπεριποίητος 9", 4. 
ἀπερυϑριᾶσαι 195, 19, 
ἀπέφϑου 45, 14. 
ἀπησϑημένοι 195, 24. 
ἀπίσσωτος 190, 19. 
ἄπλαστα ἤϑη 211, 18. 
ἀπλεονέκτητος 1: 10: 
ἁπλοϊκός 59, 10. 112, 2. 
ἁπλότης ἤθους 236, "TR 
ἁπλοῦς 1,20. 3,91. 97, 97. ἁπλού- 
6T80C σώματα 2, 11. ἁπλού- 

3 , 

ἄορι- 

ἐς τὸ 

Index Il. 

στατον (v. 1. ἁπλότατον) 240, 
10. 

ἁπλοῦν. ἡπλωμένος 252, 11. 
ἀποβάϑρα 44, 9. 261, 4. 
ἀποβάσεις 122, 21. 
ἀποβολή 91, 22. 
ἀπο ιατρίβειν τὴν σχολήν 98,28. 
ἀποδιδόναι 22, 13. 116,26. 191 ;2: 
ἀποδοχὴ παρὰ ἀνθρώπων 127, 
23. 143, 12. 95. 

ἀποδυσπετήματα 109, 28. 
&zotiv 218, 5. 
ἀποϑεσπίξειν 8, 14. 
ἀποκαϑαίρειν 59, 5. 195, 91. 
266, 29. 

ἀποκήρυξις 184, 10. 
ἀποκναίειν 49, 1. 9. 
ἀπόκοποι τὰ αἰδοῖα 187, 19. 
ἀποκρισιάριοι 0, 38. 
&zoxovpov (v.l. ἀποκρύπτων) 
197, 91. 

ἀπολείπειν 40, 18. 
ἀπολύτρωσις 290, 7. 
ἀπομάσσειν 89, 4. 
ἀπομνημονεῦσαι ἔνια 227, a 
ἀπομυκτίξειν. nee 219, 

ἀπομύττειν 80,3. metaph. 182, 
17. ἀπομυγέντες (v.1.) 259,18. 

&zovic 144, 11. 
ἀπονίπτεσϑαι metaph. 51, 25. 
ἀποξύσματα 28, 20. 240, 8. 
ἀποπειράξων, ἀποπειρώμενοςθϑ, 
21. 22. 

ἀποπέμπειν 22, 20. 
πεσϑαι 40, 19. 

ἀπόπληκτος 201, 5. 
ἀποπνεῖ πονηρόν 219, 19. 
ἀποπροηγμένα (Stoie.) 127,198q. 
143, 8. 13 sq. 

ἀπόρρητος 88,20. 249,1. 280,17. 
ἀποσαφοῦντες 96, 21. 17, 14. 
ἀποσκυβαλίξειν 16, 8. 
ἀποσκώπτειν εἰς 11, 2. 14, 4.21. 
15, 7. 20, 11 cet. 

ἀποσκωπτικῶς 200, 15. 

ἀποπέμ- 
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ἀποσμυγέντες 259, 18. 
ἀποσχεδιάσας 18, 22. 
pidine 16, 21. 
ἀποσῴζξειν 911, 3. 8. 
ἀποτείνεσϑαι εἶν 18,17. 101,26. 
174, 12. 263, 15. πρός 18, 12. 

ἀαοτελεῖν 198, 25. sig 88, 22. 
ἀποτέλεσμα 19, 8. 
ἀποτεμαχίσματα 218, 9. 
ἀποτεύγματα φύσεως 16,7. 
ἀπότομοι 96, 1. (i q. severus) 
135, 15. 

ἀποτρόπαια 9,11. 81,26. 87,14. 
&zoqcvruxóg λόγος 128, 23. 
ἀπόφασις 12, 17. (i. q. negatio) 
165, 19. 

ἀποφϑάρηϑι 220, 18. 
ἀποφορὰ δυσώδης 219. 20. 
ἀποφράδες acia 117, 14 sq. 
ἀπόχρη 214, 26. 
ἀποψήσῃ S9, 4. 
ἀπρακτεῖν (-την cod.) 82, 1. 
ἀπραξία παντός 117, 14. 
ἀπροβούλευτος 1, 18. 
ἀπροκοπία 143, 16. 
ἀπρομηϑής 19, 22. 
ἀπρονόητος 185, 18. 
ἀπρόσμικτος 714, 1. 
ἀπροφασίστως 235, 1. 
ἀπῳδά 105. 4. ἀ. ἀλεκτρυών 
196, 22. 
ἀπωμοτικά 155, 11. 
ἀράμενον 44, 18. 
ἄραρεν 45, 7. 
Bbrvpena flo 139, 21. 
ἀρετή 80, 15 — 82, 18. 122, 3. 
141, 12. 142, 2sq. 144, 3. 

ἀρβύλαι 163, 4. 
ἄρϑρα γεννητικά 60,15. ἄρϑρα 
ἐν &. 909, 98. gramm. 224, 
25 84. DIUPUEMCÉ 80, 28. 

ἀρυϑμητικοί 193, 11. ἀρυϑμη- 
τική 151, 12. 

ἀριϑμός 1528. 129sq. 157, 14sq. 
243, 14 sq. ἀριϑμῶν σύνϑεσις 
97, 26. 
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ἄριστοι (coni. εὐωχίαν) 104, 17. 
ἐν à. 166, 99. 

ἀρκεῖσθαι 57, 97. 64, 16. 111, 
923. ἀρχετός 48, 95. A47, 10. 
“ἀρκούντως 139, 16. 218, 19. 
ἀρκτεύειν 52, 21. 
ἄρκτος astr. 19, 6. 
ἄρκυς 82, 18. 
ἁρματηλάτης 191, 23. 
ἁρμόδιος 261, 18. 
138, 27. 

ἁρμόξεσϑαι εἴς τινα 98, 12. 
ἁρμονία 235, 20. 
ἄρνεια κρέα 56, 23. 
ἀρόματα d 9. 
ἐπ᾿ ἀρότῳ 112, 4. 
ἀροτρευϑεῖσα γῆ 56, 19. 
ἀροτριάσματα 1992, 9 ann. 
D amas 111, 20. 156, 17. 
149; 

ἅρπην "68, 10. 14. 
ἄρραβδος 14, 22. 
ἀρρενοφϑορία 205, 15. 
ἀρρητοποιός 198, 13. 
ἄρρητος 216, 16. 
ἀρρητοφόρια 26, 13. 
ἀρσενικός 188,1. ἀρσενικῶς 36, 
20. 214, 8. 

ἄρτι 36, 9. 40, 23. 230, 13. 
ἀρτιγένητος 190, 26. 

ἀρτία δυάς 130, 12 sq. cf. 144, 
12. ἀρτίους τρίχας 142, 23. 
144, 0. ἀρτίως 112, 24. 

ἀρτιότης αἰσϑητηρίων 143, 2. 
ἄρτος 136,17. 137,25. 192, 16. 
195, 16. 254, 3. 978, 11. 

ἀρτύματα 31, 3. 119, 3. 
ἀρχαῖος 9, 20. 21. 12, 7. οἱ 
&. 53, 14. 87, 6. τινὲς τῶν 
ἀρχαιοτέρων 99, 10. 

ἀρχαιοτρόπως 93, 6. 
ἀρχιτεκτονεῖν 103, 15. 
ἀρχοειδέστερα 12, 24. 
ἄση ψυχῆς 18, 26. 
ἀσκαρδαμυκτί 92, 28, 
ἀσκάντης 196, 11. 
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ἄσκευος τροφή 125, 24. 
ἀσκωλιάξων 192, 1. 
ἀσοφίη 187, 25. 
ἀσπίδες 256, 23 sq. 
ἀσπιδίσκια 956, 18. 
ἀστεῖον 19,15. 100,11. 145,20. 
ἀστικά 139, 11. 
ἄστικτον χωρίον 83, 94. 
ἀστόξενος 4 q. 
ἀστράβη 191,21. 229,27. 250,6. 
ἀστραβηλάτης 191} 22. 
ἀστρολογία 186, 12. 
ἀστρονομία 208, 8. 
ἀστυγείτονας 4, 1. 
ἀσύμβατα 13, 24. 136, 6. 
ἀσύμφορος 162, 22. 
ἀσυνάρτητος 40, 25. 
ἀσφαλισάμενος 46, 11. 
ἀσφόδελος 42, 10. 
ἀσχημοσύνη 219, 19. 
ἀσχολουμένοις 18, 11. 
ἀσώματος 102, 1. 
ἄτακτον "19, 92. 25. 
ἀτάρ 103, 28. 
ἅτε postpositum 27, 5. 29, 20. 
ἀτέκμαρτα 100, 20. 
ἀτενές 94, 14. 19, 6. 
ἅτερος 210, 10. 
ἀτεχνῶς, ἀτέχνως 111. 17 sq. 
102, 15. 

ἀτημελῶς 125, 20. 279, 16. 
ἀτιμαγελοῦντι 198, 27. 
ἀτιμαγέλας ταύρους 199, 2. 
ἀτιμωρήτους 24, 25. 
ἀτονήσας 49, 93. 106, 22. 
ἀτοπωτάτως 220, 14. 
ἄττα 340. 1. 
ἀττικίξειν sim.: cf. Ind. I. 
αὐϑαίρετος 2,1. 48,28. αὖϑαι- 
ρέτως 4, 5. 

cog Éxccorov 1l, 18. 2, 1. 
αὐϑιγενής 241, 24. 
αὖλαξ 56, 19. 
αὐξάνοντα 91, 6. 
αὐτεξουσιότης 671, 18. 
αὐτίκα 111, 

Index II. 

αὐτοκρατές 204, 98. 
αὐτοκράτωρ 107, 91. 174, 17. 
αὐτόματος 1,22. 12,38q. 74,3sq. 
17. 163, 24. αὐτομάτως 14,19. 

αὐτοπάϑεια 88, 9. 
αὐτόπιστος 248, 13. 

αὐτοπρόσωπος 113, 98. 152,6. 
αὐτοπυρίτης ἄρτος ᾿1856, 17. 
αὐτός 100, 9. 108, 28. 
αὐτοτελής 30, 7. 128, 271. 
τελῶς 128. 22. 

αὐτόχειρες 4, 6. 
αὐτοχειρίᾳ 4, 5. 
αὐχηματίαι 901, 28. 
ἀφαιρουμένῳ 28, 26. 
ἀφεδρών 14, 4. 
ἀφελής (coni. 7)9txóc sim.)137,1. 
252,9. 271,18. 278,25. &gs- 
λῶς 24, 18. 282, 24. 

ἀφέμενος 211, 6. 
ἀφετηρία 28. 11. 43, 29. 
ἀφηγηματικῶς 224, 19. 
ἀφηνιάσαι 137, 14. 149, 1. 
ἀφορίξεσϑαι 14, 18. 
ἀφοριστικὸν ἐπίρρημα 41, 3. 
ἀφορμή 142, 92. 144, 5. 6. 
ἀφρονικός 141, 26. 
ἀφύαι, ἀφύων 93, 20. 231, 10. 
284, 13. 16. 

ἀφυΐα 143, 16. 
ἀφυλαχτουμένων 204, 22. 
ἄχαρις (λέξις) 179, 10. 
ἀχειρίδωτος 124, 22. 
ἀχλυώδης 11, 15. 
ἀχρημάτιστος 117, 17. 
ἄχρηστα 198, 11. 
ἄψ 27,11 
ἁψίχορον 2', 11. 
ἄψυχος 4, 8. 208, 10. 
ἀωρόλειος 206, 8. 
ἄωρος 44, 6. 

αὖτο- 

βαβαί 21, 10. 220, 5. 261, 6. 
βάδην 43, 19. 167, 23. 
βάκηλος 509. 14. 
βαχτηρίαι ποσόν ME 188, 4. 
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βακχάριδι 198, 17. 
βαλανικόν 191, 11. 
βάλανος 191, 18. 
βάμμα ἀνέχπλυτον 138, 23. 
βάναυσοι τέχναι 186, 26. 
βάραϑρον ἀπορίας 80, 26. 
βαρβαρισμοί 147, 21. 
βάρβαρος 37, 25. 104, 20. 114, 
26.29. 210, 13. 217,12. βαρ- 
βάρως 194, 924. 

βαρύνω 39, 25. 
βαρύτης 97, 3. 10. 150, 5. 
βαρύτονον 210, 19. βαρυτόνως 
171, 25. 218, 2. 

βάσανος 39, 10. 124, 27. 
βασίλειον 33, 2. 
βασιλεύς 52, 93. Leo 26, 29. 
27, 4. (vestitus) 257, 15. 261, 
14. προπίνω σοι βασιλέως με- 
γάλου 31, 21. 

βασιλικὸς πῆχυς 49, 6. 
βατράχῳ ὕδωρ 132, 9. 
βατταρίξων 68, 3. 
βαυκαλῶν 199, 11. 
βαφή 931, 5. 51, 27. 
βδάλλειν, ᾿βδαλεύς 239, 25. 
βδελυκτός 81, 25. 
βελόνη 258, 8. 
βερβερίξειν 68, 3. 
βίαν 54, 13. 
βιβλιοϑήκη 154, 12. 
βιβλίον 113, 7. 153, 21. 277, 9. 
ὀπισϑόγραφα 126, 1. 

βινητιῶν 210, S. 
βιοτή (ἄλογος sim.) 81, 23. 220, 
20. 80, 25. 

βιοφάγοι 196, 18. 
pio. ἀμοιβαὶ τῶν βεβιωμένων 
81, 9. 

βλακεύωσιν 197, 15. 
βλακώδης 23, 23. 
βλάξ 255, 9. 
βλάστη 12, 19. 
βλασφημία 205, 20. 
βοηδρομήσαντες 110, 10. 
βοήν, βόην 31, S. 10, 
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βομβυλιός 191, 24. 
βόστρυχοι 207, 17. 
βοτάνη 20, 15. 42, 10. 93, 9. 
174, 10. 

βούκεντρον 26, 12. 
βούκρανον 152. 20. 
πρὸς τὸ σοὶ βουλητόν 1.4. 
ἀμφὶ βουλυτόν 41, 25. 
βραβεῖον 210, 19. 
βραβεύειν 82, 4. 
βράκανα 199, 10. 
βρύειν Teen 115,17. 
καρπῷ 

βοῶμα 42, 11. 119, 2. 280, 22. 
βύξην 193, 4. 
βύρσα 110, 11. 
βυρσοδέψης 116, 14. 15. 
RU ,13. D Wi. 44,17. 
ὡμακχεύματα 

βωμολοχεύματα 298, 1 
βωμολοχία 15. 5. 
βωμολόχος 927, 29 cet. 

γαλαξίου 19, 17. 
γαλεός 280, 24. 

γαλῇ͵ στέαρ 132, 10. 
γαμήσειας 210, 23. 25. ynud- 
μεναι τοὺς ἄρρενας αἱ ϑήλειαι 
112, 13. 

γαμήλιος 146, 3. 
γάμοι 30, 16. 146, 8. 20, 7. 
γαστροκνημία 30, 22. 
γαυριῶν 49. 11. 236, 1. 
ἐν γειτόνων εἰσί 101, 5. 
γέλοιος, γελοῖος 105, 5. 
γελοιῶδες 66, 29. 
γελωτοποιία 228, 30. 
γελωτοποιός 105, 6. 228, 2. 
γένεσις 16, 9. 101, 18 sq. 
γενική 1, 10. 11. 8, 8. 4,24. 6, 
2. 22, 12. 36, 25. 26. 38, 22. 
116, 21. 134, 29. 135, 1. 156, 
23. 162, 20. 225, 4. 227, 1. 2. 

269, 3. 272, 24. 273, 8. 
γενναῖα 4, 16. 19, 12 cet. γεν- 
ναίως 54, 4. 
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γεννητικὰ ἄρϑρα 60, 15. 
γέρρον 170, 11. 256, 22, 
γεωμετρικοί 193, 11. 
γῆ 13,18. γῆν πρὸ γῆς 185,1. 
γηγενῆ 197, 26. 
γήινα 81, 28. 
γήτεια 192, 18. 
γινόμενον 118, 12. 
γλοιός 119, 6. 
γλωσσαλγεῖν 211, 1. 
γλωσσαλγία 9236, 17. 
γνάφαλα 28, 19. 
γνῶμα 196, 24. 
γνώμων 192, 24. 
γνωρίσματα 51, 25. 
γνώσεις 128, 3. 
γογγύξειν 211, 6. 7. 
γόης ἄνϑρωπος 98, 20. 
γοητεία 119, 9. 
γονὰς ἕλκειν ἀπό 16, 4. 
γόνδην (i. q. ὕεια τεμάχη) 93, 
22. 984, 14. 

γραμματεῖον 64, 18. 67, 3. 
γραμματική 138, 5. 6. — γραμ- 
ματικά 197, 31. 

γραφή 153,98. ἁγία, ϑεία 110, 
18. 2106, 17. (i. q. ξωγραφία) 
16, 8. 

γραφική ἴθ, 15. 
16, 16. 

yoiqosc, αἴνιγμα 126, 4. 68,13. 
γριφώδης 68, 13. 
yoóvtog 120, 11. 
yov 193, 14. 
γρυμαιοπώλης 192, 15. (v. 1. 
γρυτοπώλην) 193, 13. 

γρύττειν, γρύξειν 29, 1. 
γυίαις 99. 1. 
γυναικωνῖτις 211, 23. 

y. φάρμακα 

δαδουχοῦσα 91,8. 
δαιμονῶν 190, 4. 
δαίμων 69, 6. 18, 4. 120, 1. 179, 

25. 184, 3sq. 251, 29. 30. 265, 
23. 266, 21. ἀλάστορες 218,24. 
πονηροί 219, 6. 

Index II. 

δακτυλιδιοφοροῦσι 250, 17. 
δακτύλιος 112, 27. — 14, 4. 
δάμαλις 218, 20 sq. 
δάπις 984, 24. 
δασμούς 938, 16. 
δασύνειν 2, 11. 
δεδίττομαι 98, 5. 1938, 19. 
ὁ δεῖνα 144, 24. 184, 25. 282, 
24. 

δεινόν SS, 94. 
δεινότης ΖΙημοσϑένους 245,. 
δειπνητήρια κοινά 192, 16ann. 
δεῖπνοι κυκλοτερεῖς 194. 17. 
δείρειν 192, 11. 
δειροκύπελλα 197, 25. 
δεισιδαιμονία 59, 11. 216, 13. 
δέκα 123, 4sq. 
δέλεαρ 230, 25. 
δέλτος 113, 1. 
δελφινὶς τράπεξα 197, 18. 
δέσποινα 281, 6. 
δευσοποιόν 1938, 23. 
δέω. ἐδέησαν 100, 25. 
δημιουργός (ϑεός) 48, 6. 75, 1. 
218, 4. 

δημοϑοινίαις 9, 5. 
δημόσιον 4,9. ἀνεγράφετο τοῖς 
(vel ἐν τοῖς) δημοσίοις 1160,1.18, 

δημοτικόν 1. 14. 
δῃόω. δεδῃωμένος 362, 8. 
διαβιοῦν 106, 4. 217, 14. 
διαβιώσκειν 223, 11. 
διαβρέχειν 199, 11. 
διάγειν ὃς 6. 
διαγελᾶν 21, 2. 22, 17. 101,98. 
120,93. 147, 13. 166, 22. 173, 
3. 998, 96. 

διαδικάζεσθαι 99, 9. 132, 16. 
διώθϑέσις 71, 28. 141, 12. 13. 
παϑητική 40, 4. 

διαϑρυλλεῖν 109, 11. 260, 10. 
διαϑρύπτειν 104, 11. 211, 2. 
διάκενος 288, 8. 
διακνίξειν 282, 3. 
διακονεῖν 106,1. διακονούμενος 
16, 13. 
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διάκονος 28, 8. 29, 5. 
διακόσμησις τοῦ παντός 13, 93. 
διακριδόν 1, 8. 
διακρίνεσθαι 13, 10. 
διακωδωνίζειν 199, 1 2. 
διακωμῳδεῖν 21, 25. 129, 20. 
137, 7. 952, 8. 

διαλεκτικός 128,21. 131, 4. 132, 
1. 137, 9. 

διαλογικός 139, 14. 
διάλογος 145, 18 sq. 
διαλοιδορεῖν 146, 29. 147, 2. 
Jure 44, 1. 61, 27. 253, 
1 . 

διαμερίσαι 96, 21. 
£x διαμέτρου 41, 31. 
διαμνημονεύειν 12, S. 16, 2. 
διανεῦσαι 193, 12. 
διάνοια 127, 21. 142, 2.5. 148, 
ΠΤ 174. 19. 

διάξασα 100, 19. 
διαπαίξειν 51, 20. 70,14. c. acc. 
24, 14. 42, 9. 47,19. 50,26 cet. 
sig 20, 95. 91, 90. 24, 19. 

διαπλάττειν 195, 926. 
διαπυκτεύων 93, 13. 
διαρρεῖν 80,18. 82,10. 257,22. 
διασιαίνειν 111, 9. 
διασιλλαίνειν 96, 9 29. 134, 22. 
διασκοπεῖσϑαι 98, 18. 
διασμιλεύειν 149, 19. 
διασπᾶν 106, 23. 257, 4. 
διάστροφος τοὺς ὀφθαλμούς 192, 
21. 

διασύρειν 22, 17. 102,11. 236,8. 
€. acc. 4, 26. 20, 14. 21, 28. 
22, 28 cet. εἰς 14,22. τινὰ 
Eie 0. 5. 

διασυρμός 147,11. 201, 29. 215, 
2. 981, 13. 18. 

διασφάλλειν. διέσφηλε 214, 25. 
διατανύεσϑαι 202, 3. 
διατείνειν 140, 93. 
σϑαι 63, 5. 133, 25. 

διατελῶ 4, 23. 
διάτορον 85, 23. 

διατείνε- 
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διάτρημα 135, 22. 
διατριβή 97, 14. 125, 10. 
διατυποῦν 119, 10. 230, 12. 
διατύπωσις 223, 25. 
διαφέρειν 269, 26. διαφέρε- 
σϑαι 255, 4. (i. q. praestare) 
284, 9. 

διαφϑονούμενος 28, 4. 
διαφορούμενος ὑπὸ πορνιδίων 
88, 19. 

διαχέειν τὴν αἴσϑησιν 135, 1. 
179. 8. 

διαχρῆσϑαι (i.q. necare) 112, 
15. 261, 5. 

διαψηλαφᾶν 285, 3. 
διέμπιλον κεφαλήν 200, 11. 
διεξοδικὸς λόγος 225. 25. 
διερόν 195, 22. 
διηγκυλημένος, διηγκυλωμένος 
56, 28. 29. 

δικαίωσις 141, 14. 
δίκελλα 240, 12. 
δικοδίφης 198, 3. 
δίκρανα 111. 10. 
δίκροτος 204, 15. 
διμοιρίτης. 83, ὃ. 981, 
διμοίρου pe 88, 3. 
διοπετής 99, 
διοσθοῦσθαι. 14 17. διορθοῦν 
(1. q. recensere textum) 21, 6. 
25, 1. 28, 7. 29,4. 119,17. 154, 
15. 115, 5. 247, 19. 

διπλόην μὴ ἔχων (coni. ἀληϑευ- 
τικός) LES 

δίφϑογγος 14, 25. 26,24. 32,29. 
δίχηλαι ὕειαι 196, 13. 
δογματίξειν 151, 33. 
δολιχόν 229, 4. 
δολοῦν ὙΠ: 15, 13. 
δορύξενοι 8, 1. 
nns pRN μοὶ 102, 7. 226, 94. 
δοτική 1,10.11. 2,14. 6,29. 12,9. 
38,92. 41, 10. 188,5. 213, 19. 

δρακόντειοι ὀδόντες 20, 12. 
δράκων 212,26. 267,13.20. 216, 

eed LA Ure 
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δρᾶμα 98,9. 114, 19. 
διῶν '15, 19. 

δραματικός 46, 20. 26. 173, 20. 
δραματικῶς 224, 18. 

δραματουργεῖν 98, 6. 106, 13. 
δραματουργία 16, 1. Ὁμήρου 
136, 11. 

δραματουργός 58, 10. 
δρᾶσις (Opp. πεῖσις: gramm.) 
190, 30. 

δραχμή 66, 10 sq. 
δρεπάνη 268, 14. 
δρέπανον 268, 10. 
δρυπεπεῖς ἐλαῖαι 200, 4. 
δρωπακίξεσϑαι 15, 1. 
δυάς 123, 18. 130, 12 sq. 
óvixóg 210, 13. δυϊκῶς 198, 1. 
δυνάμει 193, 6. 17. 184, 5. 
δυνάστης 1, 6. 
δυνητικὸς σύνδεσμος (ἄν) 31, 8. 
12. 

δυσαισϑησία 143, 18. 
δυσαπόβλητος 32, 23. 
δυσαπόσπαστος 48, 4. δυσαπο- 
σπάστως 98, 21. 

δυσέρωτες 48, 16. 113, 22. 
δυσϑανής 109, 5. 
δυσμάϑεια 143, 16. 
δύσφημος 205, 22. 210, 14. 
δυσωπῶ 195,17. 

τραγῳ- 

ξαδεν 925, 15. 
ἑάλω 235, 15. 
ἑαυτῶν 91,14. 
ἐάων 91, 21. 
ἔγγονοι τοῦ ψεύδους 219, 8. 
ἐγγραύλεις 93, 20. 231, 11. 
ἐγγυοθήκη 191, 12. 
ἐγκαινισμός 122, 17. 
ἐγκαλεῖν 111,27. ἠνεγκάλει 2,9. 
ἐγκαταλεγήσεται 45, 19. 
ἐγκαυχᾶσϑαι 166, 18. 
ἐγκεκαλυμμένος λόγος 129, 21. 
243, 11. 

ἐγκεκορδυλημένος 200, 8. 
ἔγκοπος (Ὁ) 204, 1. 

Index II. 

ἐγκόσμια 12, 12. 
ἐγκριτώτερος 2925, 6. 
ἐγκρυφίας 136, 18. 192, 16. 
254, 3. 

ἐγκώμιον 291, 23. 
ἐγρηγορούντων ἐνθύμια 18, 23. 
ἐγχειρισϑείς 96, 6. 
ἐγχροίμπτεσϑαι 153, 23. 
ἔδη 11, 94. 
ἐθελακρίβεια 95, 21. 
ἐθελακριβής 128, 26. 
εἰ 46, 19. 224, 21. 241, 9. 
εἰδοποιεῖν 101, 13. 158, 16. 
εἶδος 158, 6 sq. 208, 25. 
εἰδωλοποιία 133, 4. 
εἶεν 41, 2. 
εἰκαῖον 54, 15. 
εἰλαπίναι 104, 17. 
εἴλησις. τὸ ἐν si. βιβλίον 113, 7. 
εἰξαντες 205, 6. 
εἰπέ 2910, 9. 
εἷρμός "4, 6. 
εἰρωνεία 26,28. 33, 19. 97, 8. 
10. 150, 6. 155, 26. 160, 26. 
2928, 31. 

εἰς κύκνον φανείς 214, 94. πο- 
τήριον, εἰς ὃ πίνουσιν 211, 14. 

εἰσαγωγεὺς τραγῳδίας 215, 26. 
εἴσοδοι (coni. εἰσφοραί) 2, 34. 
εἰσφοραί 2, 24. 285, 6. 
ἐχβακχχεύειν 2, 4. 
ἐκβάλλειν 40, 19. 
ἐκβράσας 254, 4. 
ἐχδείρασα 228, 21. 
ἐκεχειρίαν 109, 12, 
ἐκζητεῖν 4, 10. 46, 29. 
ἐκϑλίβειν 137, 2. 153, 29. 
ἐχθορεῖν 265, 12. 
ἐκκαλυπτικός 172, 12. 
ἐκκαρπίξω 11. 9. 
ἔκκλητος 96, 16. 138, 9. 
ἔκκλισις (Stoic.) 127, 12. 
ἐκκολάπτειν 51, 21. 
ἐκλελῆσϑαι 198, 22. 
ἐχπληκχτικὸν ἐπίφϑεγμα 69, 26. 
ἐκπληκτικῶς 282, 18. 
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ἐχκπλήττομαι 16, 23. 
ἐχπομπεύειν ὡς ἑταιρίστριαν 
205, 4. 

τὰ ἐχτός 127, 23sq. 141, 6. 143, 
11. 18. 23. 

ἔχτοτε 89, 21. 
ἐχτράπεξον SS, 6. 
ἐκτραχηλιάξειν (?) 219, 14. 
ἐχτραχηλίσασα 223, 91. 
ἐκφορεῖσϑαιν 9, 24. 
111, 15. 
hr 210, 15. 
ἑκὼν εἶναι 136, 26. 165, 19. 
226, 16. 

ἐλεγεῖα χωλά 35, 6. 1. 
ἐλελίσφακος 114, 10. 
ἐλεφαντόκωπον ξίφος 2719, 6. 
ἐλϑέ 210, 10. 
ἐλινύσεις 191, 14. 
ἐλλέβορος 80, δ. 130, 20. 201, 9. 
ἐλλειπής 168, 25. 295,1. 169, 10. 
ἐλλειπτικῶς 4, 2. 156, 18. 161, 
14. 168, 28. 252, 7. 

ἔλλειψις 31, 11. 46, 24. 
ἑλληνίξευν sim.: cf. Ind. I. 
ἐλλόβιον 95, 12. 198, 6. 212, 
18. 279, 6. 

ἐλπίξει 258, 18. 
ἐμβάδες 95, 1. 179, 2. 
ἐμβάται 19, 19. 172, 14. 
ἐμβεβροντημένος 106, 21. 
ἐμβοᾶσϑαί τινα 111, 2. 
ἐμβροντησία 10, 14. 
ἐμβρόντητον στόμα 3219, 4. 
ἐμμέλεια 9, 1. 
ἐμμελής 227, 92. 
ἔμμελος 235, 20. 
ἐμμενετικός 24, 10. 
ἔμμεσα 229, 9. 15. 
ἐμμορφώσασθϑαι 16, 18. 
ἐμπαίγματα 215, 3. 
ἐμπαίξειν 53, 5. 196, 8. 
ἐμπαροινῶν 59, 91. 
E aionn B τ μὴν 46, 

ἐμπίς 10, 18. 95, 1*. 

ἐξεφόρει 
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ἐμπιστευϑείς 96, 6. 
ἐμπλήκτως 16, 15. 
ἐμπληξία 81, 971. pi 16. 244,2. 
ἐμπολεῖν 42, 1. 52, 7. 
ἐμπρόϑεσμος 68, 25. 
ἐμφιλοσόφως 135, 16. 
fugoosicte, 222, 4. 
ἔμψυχος 4, 4. 158, 17. 208, 10. 
ἐναγεῖς τελεταί 219, 24. 
ἐναγίξευν 117, 19. 
ἐναγίσματα 42, 15. 
ἐναισάμενος (coni. ἅψας) 265,10 
ἐναντία 133, 19 sq. 229, 8 sq. 
ἐναποκρύπτεσϑαι 48, 9. 
ἐναπομόργνυσθαι 198, 2. 
ἐνασχημονεῖν 199, 28. 
ἐναυσάμενος 91, 20. 
ἐνδεῖν 43, 22. 
ἐνδεσμεῖν ^19, 10. 
ἐνδιάϑετος 186, 18. 
ἐνδοιάξεσθϑαι 80, 22. 
ἐνδομυχεῖν 214, 15. 
ἔνδυμα 179, 1. 247, 14. 
ἐνεῖναι. ἐνῆν 100, 21. ἐκ τῶν 
ἐνόντων 4, 11. 

ἐνείρειν 212, 18. 216, 8. 
ἐνεισδιδούσης (2) 78, 9. 
ἐνέργεια 32, 283. 88, ὅ. 9. 19, 21. 
141,14. 156,6. 8. 204, 1. 262, 
18. ἐνεργείᾳ 123, 6.18. 130,1. 
184, 5. 

ἐνεργεῖν 19,4. ἐνεργεῖσϑαι κατὰ 
τὰ ἀφροδίσια 14. 2. 

ἐνεργητικόν 8, 18. 26. ἐνεργη- 
τικῶς 3,3. 6,28. 29. 31,1. 39, 
18. 

ἐνευδοκιμεῖν 221, 28. 
ἐνευϑηνεῖσθϑαι 81, 8. 
gene iia 150, 8. 
ἐνθέσεις 278, 9. 
ἐνθύμια ἐγρηγορούντων 18, 28. 
ἐππεθμεάρβενθαι 20, 15. 
ἐνιαχοῦ 18, 3 
ἑνικά 41, 10. 46, 9. 
ἔνικμος 232, 4. 
ἐνοικικά 48, 18. 

265, 10. 
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ἔνοπλος 261, 16. 
ἐνορκῶ σε κατὰ τοῦ πατρός Di, 
12. 

ἔνστασις 6, 3. 
ἔντασις 58, 17. 
ἐντείνειν 46, 14. 203, 16. 
ἐντετυπῶσϑαι 194, 7. 198, 16. 
152, 90. 154, 92. , 

ἐντέχνως 12, 8. 
ἐντόσϑια 266. 28. 
ἐντρέχεια 280, 26. 
ἔντριμμα 198, 11. 
ἐντρυφᾶν 222, 8. 
ἐνυφασμένος 118, 2. 
ἐνυφίστασϑαι 12, 2. 
ἐνώτιον 95,12. 198, 6. 219, 18. 
219, 6. 

ἕξ x«l δέκα 97, 95. 
ἐξαγώνιον 215, 9. 
ἐξαιρεθῆναι 6, 23. 
ἐξαμβλοῦν 154, 23. 
ἐξάναψις πυρός 171, 1. 
ἐξανϑεῖν 254, 4. 
ἐξαπλοῦν 57,94. 79, 8. 
ἔξαρνοι 4, 21. 
ἔξεισι 91, 18. 
ἐξερεύγεσϑαι λόγους 29, 3. 
ἐξέτασις 96, 28. 
ἐξήκει 45, 11. 
ἐξηχωϑείς (v. l. -ηϑείς) 106, 21. 
ἐξικμάξεσϑαι 231, 27. 
ἕξις 92, 92. 94. 141, 12. 18. 
156, 5. 12. 

ἐξιστᾶν κάλλει 16, 18. 
ἐξίτηλα 231, 5. 
ἐξοιδεῖν. ἐξωδηκώς 258, 16. 
ἐξοιστρῶντες ταῦροι 199, 3. 

ἐξολοϑρεύειν 104, 22. 
ἐξορμῶ 38, 9. 
ἐξουδενοῦν 279, 10. 11. 
ἑξστάδιος 250, 12. 
ἐξυπτιάξων 49, 9. 
ἔξω βέλους 29, 14sq. 
ἐξώλης 206, 13. 
ἐξωμίας 124, 20. 
ἐξωμίς 124, 20. 

Index II. 

ἐξωτερικοὶ λόγοι 181, 3 sq. 
ἑορτή 51,4. ΤΊ, 28. 107, 15. 219, 
26. 232, 17. 249, 11..2'76, 24. 

279, 24. 280, 12. 
ἐπαιάξοντα 219, 11. 
ἐπαινέσονται 5, 1. 
ἔπαλξις 255, 8. 
ἐπανακλίνεσϑαι 90, 16. 
ἐπαναπαύεσϑαι 91, 19. 
ἐπανορϑωτικὸν τοῦ βίου 146, 4. 
ἐπεὶ τάχιστα 45. 23. 
ἐπερειδομένῳ 90, 16. 
ἐπέρεισις 198, 13. 
ἐπηλυγάξειν 25,5. 59, 27. 
ἐπηρεαστικῶς 16, 8. 
ἐπίβαινε 45, 8. 
ἐπιβιῶναι 318, 19. 45, 8. 
ἐπίβλημα 261, 11. 
ἐπιβραβεύειν 134, 6. 
ἐπιγνωμοσύνη τῆς φύσεως 217, 
25 δ: 

ἐπιγουνίς 10, 11. 
ἐπιδαψιλεύεσθϑαι 82, 2. 201, 10. 
217, 17. 

ἐπιδεικτικός 145, 16. 
ἐπίδειξις 127, 1. 233, 22. 
ἐπιεικής 99, 3. ἐπιεικῶς 359. 
"rE 

ἐπιϑαλάμιος 146, 2. 
ἐπιϑετικά 92, 29. 
59, 14. 

ἐπίϑετα 206, 5. 209, 11. 278, 
17 ann. 

ἐπικαλεῖν 2, 9. 111, 27. ἐπι- 
καλεῖσϑαι 

ἐπικελευσμός 49, 26. 
ἐπικερτομεῖν 187, 7. 951, 93. 
ἐπίκλυσις Νείλου 99, 4. 
ἐπικλώϑειν. ἐπέκλωσας 45, 1. 
ἐπιλέλησαι 915, 10. 
ἐπιλίγδην 13, 18. 
ἐπίλουτρον 191, 11. 
ἐπιμέμφεσϑαι 14, 29. 263, 2. 
ἐπιμετρήσαντος 163, 29. 
ἐπινάξει 23, 9. 
ἐπινόησις 6, 24. 

ἐπιϑετικῶς 

, 2 
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ἐπίνοια 6, 24. 
ἐπινῶς 253, 1. 
sig τὸ ἐπιόν 4, 18. 
ἔπιπλα 261, 9. 
ἐπιπόλαιος 32, 12. 214, 13. 
ἐπιρρέοντος 112, 19. 
ἐπίρρημα 41, 2. 46, 19. 71, 12. 
15. 109, 15. 190, 11. 

ἐπιρρηματικῶς 193, 4. 
ἐπιρροή (v.l. ἐπεισροή) 112, 19. 
ἐπισεσυρμένως φϑέγγεσϑαι 68,6. 
ἐπίσημος 45, 13. 117,8. 187,3. 
ἐπισκοπεῖσϑαι 9, 26. 
ἐπίσκοπος 91,6. 29,4. 132,18. 
154, 15. 155, 5. 

ἐπισκοτίξειν 25, 6. 
ἐπισκώπτειν 24, 28. 10,3. 166, 
23. 257, 23. 282, 14. εἰς 21, 
23. 135, 4. 

ἐπισπασάμενος 46, 11. 63, 6. 
111, 14. 

ἐπιστέλλειν 1. 8. 
ἐπιστήμη 107, 3. 129, 2856. 133, 
19. 157, 22. 23. 1806, 8. 

ἐπιστρέψας 111, 14. 
ἐπίτεξ 188, 19. 
ἐπιτίϑεσϑαι 2, 14. 
ἐπίτομον ὁδόν 259, 26. 
ἐπιτραπεζίῳ ὕδατι 344, 21. 
ἐπιτρέπειν 198, 16. 
ἐπιτριβείης 128,18. ἐπίτριπτον 

, 19. 

ἐπιτυχεῖν 12, 1. 
ἐπίφϑεγμα 49, 26. 69, 26. 228, 
15. ἠϑικόν 1937, 1. 262, 2. 

ἐπιφύεσϑαί τινι 179, 26. 
ἐπιχεῖν 42, 12. ἐπέχυσεν 33, 28. 
ἐποπτεία τοῦ παντός 80, 19. 
πρὸς ἔπος 233, 18. 
ἐποφείλευν 28, 13. 
ἐπωβελία 66, 1ὅ. 
ἐπωτίδες 82, 25. 
ἐράσμιος 24, 9. 113, 24. 
ἔργον 104, 16. 
ἐρεϑισμός 214, 3. 
ἐρείπια, ἐρείπω 229, 18. 

ἐρεσχελοῦσα, ἐρεσχελία 11, 12. 
ἐρεσχηλεῖν 39, 7. ἐρεσχηλίαι 
137, 9. 

ἐρετμόν 50, 3. 
ἔρεττε 50, 4. 
ἔρῃ 109, 8. 
ἐρήμη δίκη 214, 17. 66, 21. 
ἔρια 179, 1. 
ἐριούνιος 15, 16. 
ἕρμαιον 121, 25. 154, 25. 
ἕρματα 62, 5. 69, 1. 103, 13. 
ἔρρ᾽ ἐς μυίας 11, 2. 
ἐρύϑημα 195, 21. 
ἐρυϑῖνος 280, 24. 
ἐρωτικός 195, 12. 210, 21. 272, 
15. ἐρωτικῶς 282, 1. 

ἐσθήματα 195, 24. 
ἔσϑησις 113, 2. 
ἐσωτερικοὶ λόγοι 131, 4 sq. 
ἑταίρα 915, 12. 
ἑταιρικός 46, 4. 264, 11. 
ἑταιρίστρια 205, 4. 271, 12. 
ἑτεροζυγία 195, 10. 
ἑτερομάσχαλος 124, 29. 
ἕτνος 91, 4. 228, 9. 
ἐτυμολογεῖν 242, 20. 
ἔτυμον 172, 19. 
εὐαγρίας 44, 4. 
εὐάγωγος 43, 13. 
εὐαισϑησία 11,91. 197, 22. 143, 
11. 144, 17. 22. 

εὐανδρεῖν 194, 17. 
εὔαρχος 191, 4. 
εὔγνωμον 45, 15. 
εὐδαιμονία 122, 1. 141, 2156. 
202, 26. 246, 16. 

εὐδιάσειστον φύλλον 257, 5. 
τὸ εὐδόκιμον ἀποφέρεσϑαι 82, 
8. 135, 17. 223, 8. 

εὐερνής 19, 1. 
εὐετηρία 202, 95. 2406, 17. 24. 
sbtovog 48, 19. 
εὐῆρες 90,2. 
εὐήτριον 198, 12. 
εὐϑετίξειν 136, 21. 
εὐϑετισμός 145, 28. 
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εὐθέως, εὐϑύ, εὐθύς 2, 19. 
εὐθεῖα (πτῶσις) 129. 6. 9. 16, 
25. 20,18. 38,21. 156,23. 199, 
29. 210, 10. 12. 240, 1. 273, 
XR: 

εὐθύστομος 68, 5. 
εὐχκρασία 11, 11. 
εὐκρατοῦσαν (?) 17, 17. 
εὐκτικός 80, 14. 46, 19. 139, 17. 
224. 91. 941, 9. 

εὐλαβῆ 197, 34. 
εὔλεξις 191. ὅ. 
εὔλογος 45, 15. 191, 4. 
εὐμάϑεια 230, 18 sq. 
εὐμνημόνευτος 226, 6. 
εὔνοια 230, 18 sq. 
εὐοιωνιστός 88, 1. 
εὐπάρυφος 155, 8. 215, 7. 
εὐπλοῶμεν 49,96. εὐπλοοῦντες 
84, 12. 

εὐπόρως 191, 16. 
εὐποτμία 81, 9. 273, 18. 
εὐπροσωποτάτη 61, 25. 98, 15. 
εὑρέ 210, 10. 
εὑρέτις 186, 9. 
&vov£osc (1. q. aurum purum) 45, 
14. 

εὐρύτης 62, 20. 
εὐρυχαδῆ 197, 27. 
εὐρῶτος 198, 9. 209, 26. 
εὐστομεῖν 188, 27. 
εὔστομα 191, 327. 
εὐτεκνία 127, 28. 
εὐτύπωτος 128, 12. 14. 
εὐτυχία 122, 1. 
εὐφοροῦσαν 200, 15. 
εὐφραδής 170, 1. 
εὐφρόσυνον μέλος 935, 94. 
εὐφυής 122, 94. εὐφυέστατον 
133, 4. εὐφυῶς 34, 5. 129, 
26 cet. 

εὐχαριστῶ 99. 195. 64, 16. 
εὐώνυμος 191, 5. 
ἔφεδρος 90, 3. 
ἐφελκυστικῶς 23, 1. 
ἔφεσις 96, 15. 

Index II. 

ἐφεστρίδιον 168, 8, 
ἐφεστρίς 94. 10. 250, 6. 

ἐφεστώς 9, 1. 5, ὃ. 
ἔφηβοι 3, 1. 42, 2. 
ἐφιέναι 61, 29. 138, 9. 
ἐφίππιον 229, 27. 250, 6. 
ἐχεγλωττία 198, 9. 
ἔχειν 9, 32, ἔχεσθαι 11, 19. 
ἐχόμενοι 19, 18, ἔχων 108, 
3. 136, 26. 

ἐχεμυϑήσειν ST, 94. 
ἐχέτλη 69, 10. 
ἐχϑρωδῶς 52, 19. 
ἑωλοκρασία 29, 23. 
ἕωλος 80. 1. 49, 22. 96, 14. 
137, 25. 145, S. 164, 14. 

ξῆλος 95, 9. 
ζηλοτυπεῖν 935, 3. 
ζξυγομαχεῖν 39, 7. 
ξωή 81, 16sq. 142, 10. 13. 156, 
30. 157, 3. 95. 944, 1. 

ξωμός 31, 1. 119, 6. 7. 
ξωολογικαὶ πραγματεῖαι Ἄριστο- 
τέλους 1231, 9. 

ξῷον 12, 20. 142, 4. 6. 158,17. 
ξωοποιεῖν 217, 1. 
ξωύφιον 95, 16. 18. 153, 21. 

ἡγεμονικόν 128, 9 sq. 142, 5. 
ἡγεμὼν νοῦς 81, 22. 
ἡδονή 81, 12. 130, 25. 131, 1. 
140,3. 143,92. 156,21. 205,13. 

ἡδύνειν 192, 21. 
ἡδυπάϑειαι 81, 24. 
ἠθικός 13, 21. 137, 5. 165, 18. 
269, 20. (coni. ἀφελές sim.) 
112,2. 137,1. 262,1. 978, 25. 
ἠϑικῶς 214, 18. 

ἠιόνα 268, 19. 
ἥκιστα 229, 29. 
ἠλίβατον 986, 92. 
ἠλίϑιος 4, 15. 11,8. 113, 23. 
ἠλίφατον 236, 24. 
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ἠλύγη 95, 6. 59, 98. 
ἥλῳ ἧλον ἐκκρούειν 234, 26 sq. 
ἡμισταδιαίαν 163, 26. 
ἡμιτέλεια 112, 3$. 
ἣν ἰδού 262, 1. 
ἠνεμωμένον 268, 20. 
ἠπειρῶτις γῆ 81, 0. 
ἠπητής, ἠπήτιον, ἠπήτρια 258, 
11. 

ἠπίαλον 90, 1. 
ἤτριον 277, 291. ἦτρον 211,12. 
ἠυγενείοις 102, 14. 

ϑαλασσοχρατεῖν 231, 2. 
ϑάλψις 17, 16. 
δϑάτερον 210, 9. 
ϑαυμάξειν 199, 15. 
ϑαυμαστικῶς 92, 1. 
ϑέατρον 32, 8. 135, 9. 145, 16. 
164, 2 sq. 

ϑεῖ 105, 24. 
ϑεῖος 110,13. 169, 14. 187, 1. 
216, 24. 218, 22. và 9. 76, 5. 
20. 78,28. 82,6. 97,1. 148,5. 
ϑειότατοι πατέρες 51, 1. 

ιϑεοβλά sue 132, 20. 
ϑεοεχϑρία 199, S. 
ϑεολόγοι 158, 14. 218, 1. 
d'soucyo, 106, 27. 
ϑεοποίησις 16, 22. 
ϑεοποιία 150, 9. 
ϑεός 75,92. 218,4. ϑεὸς ἀπὸ 
μηχανῆς 164, 25αᾳ. δώδεκα, 
ὀχτώ 61, 1. 22. 

Θεοτόκος 31, 98. 
Veogoosiotw«. 9, 23. 
ϑεοχολωσύνη 199, 9. 
ϑεραπεία 16, 21. 
ϑεραπαινίδες 168, 5. 
d'soczíóiov 183, 3. 
Qéoicroov 26, 26. 219, 8. 
ϑερμόν 13, 16 sq. 231, 22 sq. 
ϑερμουργός 109, 25. 
$scuogóoog sim.: cf. Ind. I. 
ϑεσπέσιον 239, 16. 
θεωρεῖν. ἐθεώρησα 118, 15. 
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ϑεωρητικός (Opp. πρακτικός) 
161, 9 

ϑηλάζξειν 94,9. 
Δηλυδρίας 60, 11. 
ϑηλυκὰ ὀνόματα 406,1. 188, 1. 
ϑηλύτης 114, 14. 
ϑηριωδία 218, 6. 
ϑηριωδῶς 2283, 16. 
ϑῆτες, ϑητεύειν, ϑητικόν 61, 
4 sq. 

ϑίασος τῶν ϑείων πατέρων 52,2. 
ϑιασώτης 185, 4. 
ϑλίβων 12, 15. 
νητότης 251, 9. 
ἁγολοῦν. τεϑολωμένος τὰς αἰσϑή- 
σεις 161, 5. 

doÀloóns 17, 15. 
Δραῦσις, ϑραῦσμα 228, 23. 
ϑρίαμβος 229, 5. 
ϑρῖα 197, 9. 
ϑριδαχίνη 130, 21. 195, 16. 
ϑούψις 114, 13. 137, 16. 
ϑυμός 102, 16 
ϑύνναι, ϑυννῶδες 66, 25. 
ϑυραυλίας 166, 6. 
ϑύρσος 274, 2. 
ϑωπεία, ϑῶπες 221,19. 

ἐάλεμος 209, 25. 
ἰαλεμώδης 209, 25 ann. 
ἴαμβος 146, 28. 
ἰατρεία 193, 10. 
ἰατρική 55, 22. 138, 6. 
ἴβεις 220, 1. 
ἰγνύα, ἰγνύη, iyvóg 20, 18 sq. 
ἰδέ 210, 9. 
ἰδιόξενος 1, ὃ sq. 8, 8. 
ἴδιον 1, 2. 
ἰδιοποιεῖσθϑαι 138, 20. 
ἰδιώτης (i.q. plebeius) 202, 29. 
243, 17. 

ἰδιωτικός 49,1. ἰδιωτικῶς 210,3. 
ἱεράκων ἄγρα 223, 93. 
ἱερατικῶς λειτουργεῖν 60, 14. 
ἰϑαγενής 138, 14. 
ἴκταρ 208, 1. 
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ἰκτῖνος 119, 1. 156, 16. 
ἴλιγγος 166, 7. 
ἴλλοι 96, 25. 
ἱμάς 54, 27. 
ἱμονιά 54, 24. 
ἵνα 106, 16. 
ἰπνοκαὴς ὄις 197, 16. 
ἰπνολέβης 198, 15. 
ἱπποχένταυροι ind 13. 
ἱπποπόλων 109, 5 2. 
ἵππον sig πεδίον 40, 9. 132, 

3 sq. 
ἱπποφορβάδες τον 10. 
ἵπταμαι 910, 22. 
ἰσάγγελος πολιτεία 226, 19. 
ἰσοδυναμεῖν 54, 6. 
ἰσοκατάληκτον 113, 12. 
ἰσορροπία 244, 22. 
ἰσοσϑένεια λόγων 108,20. 243,1. 
ἰσχάς 340, 9. 
ἴσχαιμον 118,1. 
ἰσχναίνοντα 214, 23. 
ἰχϑυηρὰ ταρίχη 249, 25. 
ἰὥνϑρωποι 11, 11. 15. 

κάγκελλον 167, 8. 
καϑαρεύσασαι Ianus 2716, 5. 
χαϑάρσια 44, 2. 251, 21. 
χαϑείρξας 96, 10. 
χαϑέκαστος οἱ 40, 18. 
καϑηδυπαϑῶν 964, 6. 
καϑημαξευμένον 173, 3. 
καϑήσειν 94, 12. 
χαϑυποβάλλειν κολάσει 217, 21. 
καϑωμιλημένον 21, 15. 
καινολόγος 191, 22. 
καινοπρεπές 21. 14. 47,98. 153, 
17: 09: .9: 

καινουργόν 52, 29. 
κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ 13, 20. "70, 
11. 204, 25. 205, 2. 227, 12. 

κακέμφατον 202, 8. 28. 
κακίαι 141, 15. 93. 
κακοδαιμονεῖν 142, 18. 201, 13. 
καχοδαιμονία 142, 1. 
xoxoóciuovi184,3. 209,9.25ann. 

ἵναπερ 153, 4. 

Index II. 

κακόξηλον 190, 1. 
κάκωσις 145, 24. 
καλάϑιον 256, 20. 
καλεῖν. ἐκλήϑην 12, 4. 
καλιγάρια 48, 23. 
καλίγια 119, 8. 
καλλιγράφοι 151, 8. 
καλλιεργία τοῦ ἀγροῦ 18, 2. 
καλλωπίξειν. κεκαλλωπισμένη 
φράσις 225, 28. 

κάμνοντος 103, 1. 
x&v 931, 15. 
χάνδυς 145, 9. 229, 23. 257, 
9) sq. 

κάνϑηαρος 95, 16. 
xcvovitsw 280, 12. 
κανόνιον 192, 25. 
χάπος 62, 11. 
x«zvoóv 269, S. 
κάρα. τὰς κάρας 196, 6. 
καράβια (v. 1. κάρυα) 18,9 15. 
κάραβος 280, 24. 
καρβατίναι 163, 9. 
κάρδαμον 196, 26. 197,2. 
καρδία 166, T. 
κάρδοπος 192, 29. 
καρείνων (Ὁ) 205, 29. 
καρπόδεσμα 199, 4. 
παρποῦμαι 11, 9. 66, 4. 
κάρτα 95, 18. er 
καρτξιμοί 187, 19. 
κάρυα (v. 1. καράβια) 18, 15. 
καρυκχείας 31, 
καρύχη 119. 2. 
κάρχαρον 239, 25. 
κάτα 912, 4. 
κατάγελως 53, 4. 
καταγινώσχω 9, 11. 
καταγνύναι. durent 111,5. 
καταδαρϑάνω. κατέδραϑον 
109, 4. 

καταδιαιτᾶν 214, 18. 
καταδικάσας 166, 9. 
κατάδικος 44, 22. 
καταϑύμιος T, 18. 
καταίροντος 28, 11. 
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χκατακαίριος 99, 15. 
κατακνίζουσι 240, 5. 
κατακομψεύεσϑαι 236, 2. 
κατακτὸς κότταβος 198, 26 sq. 
καταληπτικὴ φαντασία! 5 1. 2886. 
κατάληψις 128, 8. 10. 144, 10. 
καταλιπαρῶν 48, 14. 
καταλοᾶν. κατηλοημένος 104, 
11. 12. 

οἱ καταλογάδην 11, 30. 
καταμηνίων ἐπίσχεσις 201, 80. 
κατανύσσειν (κατανύσεν cod.) 
80, 13. 

κατανωτίξεσϑαι 187, 4. 196,3. 
κατάπτυστος 75, 19. 129, 22. 
179, 93. 

κατάρατος 228, 26 cet. 
κατασχεδαννύναι 81,14. 93,928. 
κατασοφίξεσϑαι 210,95. 260,8. 
κατασπᾶν 80, 26. 4, 30. 
καταστατικὴ ἄϑροισις 1, T. 
καταστήσεται lll, 13. 
“καταστρεπτικῶς 144, 16. 19. 
κατασφηνοῦν 121, 17. 
κατατείνας 193, 93. 
κατατετρύχϑαι 282, 9. 
κατατρυφῶντα S4, 293. 
καταφημίξειν 18, 94. 107, 10. 
187, 1. 

καταφορτίξειν 159, 29. 
καταφρόνησις παρὰ ἀνϑρώπων 
143, 19 

καταχαλαξάω. 
93, 12. 

καταχαλᾶν 4, 30. 
καταχρηστικῶς 54, 28. 
κατεπαίρεσϑαι 82, 16. 
κατερραστωνεῦσϑαι 160, 1. 
κατευρύνειν 62, 10. 
κατευστοχεῖν 195, 11. 
κατηγορούμενον 128, 25. 
κατηγόρημα (Stoic.) 129, 2 sq. 
κατόπιν 48, 36. 235, 99, 
κατόχιμα 69. 8. 
xaeenotdtury. κεκαυτηριασμένος 
137, 11. 

κατεχαλάξησας 
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καύχησις 285, 8. 
xd&yovg 192, 10. 
κείρασϑαι, καρῆναι 99, 5. 
κεκράχτας ΤΙ, 
κεχτημένη 981, 5. 
κενεμβατεῖν 94, 30. 
κενή 929, 9. μακαρία 18, 34. 
246, 15. 249, 8. 

κενταυρίδαι ἵπποι 152, 12. 
κεντηνάρια 61, 16. 
κεραία 41, 19. 50, 10. 178, 16. 
κέρας, κεράστας 9, 9. 
κερατίνης 252, 12. 32, 25 
χκεροιάκων 948, 24. 
κεφαλαλγία, xnqoio ΒΤ 28,18. 
κηδεμονικῶς 995,23. 
κηλεῖν 195, 6. 
κηπίον 196, 8. 
κιβδηλεύειν 76, 22. 
κίβδηλον 2237, 6. 
κιβώτιον 191, 12. 
κιβωτός 110, 5. 
κιγκλίς 112, 23. 167, 8. 
κίγκλος 161, 9. 
κιϑαριστική 156, T. 
κινάβρα 261, 91. 
κιναιδεύεσϑαι 60, 18. 
χιναιδία 95, 8. 
κίναιδος 211, 3. 
κινεῖσϑαιν ἀπὸ ϑεοῦ (coni. προ- 
φητεύειν) 201,26. κεκινημένος 
τὴν διάνοιαν 110, 19. 

κίνησις 12, 1. 144, 9. 
κινητικὰ ὁρμῆς 144, 4. 16. 18. 
κίσηλις, κίσηρις 28, 17. 
κισσύβιον 210, 2. 911, 14. 
κλεψιγαμίαν 280, 16. 
κλῆμα 211, 15. 211, 2. 
χληρονομῶ 159, 5. 
κλητικῶς 91, 22. 
κλιβανίτης 197, 17. 
χλίβανος 192, 17. 
κλινίδιον 30, 20. 
κλινοκαϑέδριον 30, 21. 
κλιντήρ 90, 20. 
xvagsiov 28, 19. 
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κνίξειν. κέχνισται 989, 1. 
χνιπότης 62, 26. 
«vicc 48, 30. 

κνισᾶν 94, 22. 
κόβαλος 84, 1. 
χόϑορνος 95, 1. 
κοινολεχτούμενον 185, 26 ann. 
κοινολογούμενος 94, 18. 
χοινοί (opp. ἄττικοί) 3,15. κου- 
μόν 120, 29. 21. 15. 153, 18. 
ἡ x. 93, 1. 28, 291. συνήϑεια 
22. 16. χρῆσις 156, 1. ἀπὸ 
κοινοῦ 54,17. 226,3. κατὰ x. 
22, 1. 87, 25. κοινῶς (opp. 
Ar.) 5, 1. (opp. ἰδίως) 32, 4. 
χοινοτέρως 210, 4. 

χοιτάξεσϑαι 233, 4. 
κοιτίδια 93, 7. 

 xowig 233, 4. 
χολαστήριον ὄργανον 81, 1. 
χολλάβια 61, 1. 
κόλλαβοι 61, 2. 
κόλλοπες 61, 1. 2. 152, 25. 
κολοβός 209, 17. 
εἰς τὸν κόλπον πτύειν 236, 1 5α. 
249, 18. 

κολυμβᾶν 193, 12. 266, 11. 
χολυμβητὰς ἐλαίας 200, 6. 
κομμωτιχῶς 145, 21. 
κόμπος 94, 8. 
χομπός 94, 9. 
χκομψότης λέξεως 118, 23. 
χόναβος 228, 14. 
xóvÓviog 57, 5. 120, 11. 
xovisw. κεκονιμένον 43, 1. 
κόνιν ἀμᾶν 162, 1. 
χονιορτός 43, 1. 
κοντός 19, 11. 
χοποῦσϑαιν 103, 1. 
κοπίδα 30, 14. 
κοππατίαν 152, 11. 
χοππαφόρον 152, 14. 
κόπτειν 40, 30. 
χοπτοῦ τι πέμμα 188, ὅ. 
χορακῖνος ἰχϑύς 93,18. 231,9. 
284, 18. 

Index II. 

κόραξ 156,17. βάλλ᾽ ἐς x. 203,1. 
232, 90. — 251, 18. 

κόρδαξ 9,5. 7. 108, 29. 
κόρρη 46, 15. 
χορυβαντιᾶν 9, 22, 23. 
κορυβαντῶδες 69, 6. 
κόρυξα 69, 27. 80, 2. 1925, 16. 
229, 7. 254, 5. 

κορυζῶντα 62, 297. 
κορυφαιότατος 98, 1. 160, 10. 
χοσμήτωρ τῆς Στοᾶς 133, 8. 
κοσμικὰ στοιχεῖα 211, 98. 
κόσμος 14, 19. 100, 15. 205, 9. 
κοτίνου 262, 91. 
κοτταβίξειν 194, 22. 195, 3. 
χότταβοι 193, 25 sq. 194, 26 sq. 
κοττίζειν 194, 23. 
χουριῶν 90, 15. 
κουφίξειν 44, 18. 262, 10. 
χράβατος 196, 11. 
κραίνουσι 99, 28. 
κραχτικός 31, 19. 
κράτημα 69, 10. 102, 21. 
χρεώδης 159, 26. 
χρηπίς 48, 20. 172, 15. "Igi- 
χκρατίδες 284, 10. 

κρησφύγετα 236, 97. 
κριϑοφαγία 17, 21. 
κρίκος 248, 25. 
χρίνειν. τὸ κεχριμένον 344. 16. 
χκεκριμένως "7, 16. 34, 9. 

κροκοδειλίτης 252, 12. 
χροχόδειλοι σεμνοί 220, 9. — 
(rhet.) 129, 18. 

χρόμμυον 192,18. 220,2. 228,27. 
χροτούμενος λόγος 147, T. 
xoovvioxog 135, 24. 
χρυψιμέτωπος 197, 20. 
χρωβύλος 200, 9. 
xoopvioóns 200, 8. 
χτενίζεσϑαι 196, 7. 
χτένιον 191, 7. 196, 8. 
χτήνη ἀνόητα 157, 8. 
χτηνώδης ἄνθρωπος 217, 18. 
χτητικόν 82, 28. 121, 25. 
κυδοιμόν 159. 7. 
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xvxsov 104, 26. 
κύκλος 47, 22 sq. 
κύχλωμα 983, 1 
κυλικεῖον 198, 1. 
κύμβη 268, 5. 
κυμβίον 197, 30. 260, 4. 5. 
xvvij 140, 11. 
κυνισμός 146, 29. 

κυνοπρόσωπος 219, 38. 59, 24. 
60, 3 

xvvócovoc 19, 9. 
κύριον ὄνομα 45, 18. 184, 26. 
κύριος 281, 1. κυρίως 54, 98. 
134, 98. 

κυψέλη 190, 18. 24. 
κυψελίς 191, 1. 
κύων astr. 19, 14. 245, 17. 
κώδιον 24, 26. 
χκωληνάρια 281, 11. 
κῶμα, κωμάξειν, κωμαστής 214, 
28 sq. 

κῶμος 146,7. 214,27. 227,23. 
κώμυϑα 215, 2. 
κωμῳδεῖν τινα 22, 6. 83, 25. 
116, 16. 199, 27. 275, 2. 282,9. 
κωμῳδοῦντες (histriones)102,9. 

κωμῳδία 35,10. 114, 20. 146, 
19. 915, 9. 233, 8. 

κωμῳδιοποιός 205, 4. 95, 3. 
κωμῳδός 261,8. ποιητής 135,10. 
xovov ϑαλλοί 210, 18. 
κώνωψ 10,17. 95,7.18. μιμού- 
μενος ἀετόν 2306, 14. 

λαβάς 102, 21. 340, 4. 
λαβέ 210, 10 ann. 
ear 30, 11. 
λαγνεία 92, 21. 
λαγώς 96, 96. 27. 
λαλιὰ avdalo 236, 1. 
λαλίστατος 131, 9. 
λάμνα 26, 10. 112, 24. 
λαμυρίς 193, 21. 
λανϑάνειν 94, 15. 43,21. 88,3. 
λὰξ πατήσας 199, 19. 
λάριοι, λάροι 111, 19 sq. 
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λάροι 248, 9. 
λάταξ 194, 6 — 195, 12. 
λατρευταὶ τοῦ λόγου 84, 25. 
λάχανα 192, 10. 
λειπογνώμων [5 196, 23. 
λειπόνεως 43, 
λείριος 198, 6. 2 
λεῖρος (ἢ) 198, 4. 
λεκιϑόπωλις 192, 19. 
λέκιϑος 192, 14. 
λεμφώδης 201, 5. 
λέξις (opp. διάνοια) 174, 18. 
Ἀριστοφάνειος 166, 3. 

λεπίς, λέπος 298, 97. 98. 
λεπτοχειλῆ 197, 28. 
λευκότης 143, 22. 
λῆμα 38, 2 2. 
AnucAéov 195, 22. 
λημᾶν 60, 20. 76, 11. 103, 29. 
λήμη 60, 20. 103, 29. 154, 8. 
195, 22; 

ληξιαρχικόν 61, 8 sq. 
λῆξις 61, 1. 

ληπτά (opp. &Anzrc) 144, 14.15. 
λήρημα 18, 28. 
λῆρος 198, 20. 
λῆρος (i. q. nugator) 236, 13. 
λιβάς 43, 5. 
λιγυρώτατα 6, 91. 
λυϑάξειν κέγχροις 19, 5. 
λικμᾶν 111, 18. 
λίνον λίνῳ συνάπτειν 98, 26. 
162, 23. 

λίπος 108, 28. 250, 2. 
Atroc 61, 16. 119, 15. 
λιχνεία, λίχνος 231, 14. 
λοβός 95,12. 198, T. 912, 19. 
ἐκ ταγήνου 196, 90. 

λογᾷ 200, 14. 
λογαριασμός 43, 24. 
λογίξεσϑαι 49, 19. 99, 15. τὸ 
(o DUMP 11, 20. 

Aoyuxóg 142, 7. 9. 186, 8. 
λογισμός 43, 23. 102, 16. ἀσε- 
βής 15,3. ἄτοποι 282, 2. 

λογογράφος 178, 9. 208, 18. 

21 
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"m λογοποιός 102, 17. 
λόγος 71, 11 sq. σπερματικοί 
144,9. 12. λόγῳ ἀσκήσεως 20,29. 

λοκανίκου (?) 1. q. ἀλλᾶντος 91.1. 
λοξός 68, 11. 
λοπάδων '228, 91. 
λουτηρίδιον 194, 4. 
λουτρόν 191, 10. 192, 23. 
λύγος 93, 6. 228, 17. 
λυμαίνεσϑαν 216, 22. 226, 1. 
λυσιμελής 264, 4. 
λύσσης μανία 217, 18. 
λυσσώδεις κύνες 159, 28. 
λυτικὸν κοιλίας 190, 28. 
λυχνεῖον 193, 28. 
λυχνοποιός 114, 24. 
λυχνοπωλεῖν 114, 24. 
λωγάνιον 192, 19. 193, 16. 
λωπάσι 228, 38. 
λῶρος 41, 21. 55,28. 102, 20. 
170, 5. 

“αγάδα 211, 19. 
μαγειρεύειν 192, 22. 
μαγειρικόν 95, 8. 
μάγιστρος 27, 3. 
μαδᾶν 15, 2. 
μᾶξα 249, 15. 218, 12. 
μαϑηματικοί 101, 12. 
μαϑήσεις ἀναμνήσεις 123, 2. 
μαινίδας, μαινομένην 93, 24. 
μαιώσεται 271, 24. 
μαίωτρα 212, 3. 
μακαρία κενή 18, 94. 246, 158q. 
249, 8. 

μακαριστέος 168, 4. 
μακάρων νῆσοι 52, 8. 
μάκελλα 340, 12. 
μακροβιότης 17, 22. 
μακχροπτύσται 236, 7. 249, 18. 
μακρῷ 54, 23. 
μάκτρα 192, 22. 
μαλακία 114, 12. 
μανδατοφόρος 6, 9. 
μανδάτωρ 6, 10. 
μανδύας 168, 8. 261, 11. 
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μάνης 194, 1. 195, 14. 
μανιώδης 69, 6. 8. 117, 1. 
μαντεύεσϑαν 40, 11. 256, 10. 
εἰς 87, 19. 256, 5. δ, 

μαρούλιον 195, 16 ann. 
μαρτύρομαι 10, 14. 
ματαιολογεῖν 55, 22. 242, 28. 
ματαιολογία 100, 26. 
μάταιος 19. 1 54. "15. 167, 18cet. 
ματαιότης 112, 19. 
μάχεσϑαιν (de elementis) 18, 1. 
20. μαχομένως ξῆν 142, 12. 

μαχλῶσαν 25, 11. 
μεγαλαυχούμενοι 238, 9. 236, 1. 
μεγαλόνοια 230, 23. 
μεγαλόπραγμον 98, 10. 
μεγαλουργία 107, 18. 
μέγαρα (1"ῃ: ἄδυτῶω 216, 19. 4. 
μεγιστάν 91, 
τὸ δὲ uo 48, 94. 
μέδιμνος 61, 15. 157, 19. 
μέϑυσος 3s, 1. 
μειρακίσκος 99, 20. 
μειράκιον, μεῖραξ 98, 9. 
μελάνουρος 280, 24. 
μελαντηρίαν 48, 23. 
μελανώματα 51, 97. 
μέλει 156, 22. 
μελετᾶν 3,23. 146,10. μελε- 
τήσομαι 99, 12. 

μελέτη 146,9. μεταληπτική 213, 
23. ῥητορικαί 189, 11. 

μέλημα 178, 25. 
μελίκρατον 42, 12. 
μελιτοῦτται 196, 22. 197, 12. 
μελιχρός 89, 3. 
μέλλειν ὅς 39. 88, 17. 
μεμνῆσϑαι c. acc. 255, 24. 12, 

μέναυλον 963,10. 283, 27. 
μεντορουργής 197, 21. 
μερικός 130,19. 131,28. 243,13. 

breuneíto 157; 94. 
ὁ μέρος 29, 2. 237,12. ἐν τῷ 
E 135, 18. 282, 93. ἐπὶ μέ. 
ρους λέγειν Ἀττικόν 23, 10. 
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121,3. 182,98. 298,6. τὸ κατὰ 
μέρος 243, 21, 23. 

μεσιτεύειν 18, 14. 
μετά c. gen. — post 47, 13. 63, 
21. 94, 95. 

μετάβασις 96, 16. 
μεταβατικός 16, 28. 
μεταλαμβάνουσι 12, 26. 
μεταληπτικὴ μελέτη 213, 23. 
μεταμορφωϑῆναιν 212, 26. 
μεταμφιάσασϑαι 211, 24. 
μέταξα 50, 95. 
μεταστειλάμενος 4, 19. 20. 
μεταφημισϑείς 21, 95. 
μεταφορά. ἀπὸ μ. 56, 1. 111,21. 
éx p. 1715 22. 

μεταφορικός 90, 6. μεταφορι- 
xüg 30, 1. 83, 10. 9297, 30. 
261, 22. 

μέτειμι 97, 19. μετίασιν, usc- 
ἔρχονται (1, 23. 

μετελεύσομαι 97, 19. 
μετεμψυχώσεις 122, 80. 
μετενδύεσϑαι 194, ὃ. 
μετεωρίζειν 164, Y. μεμετεώρι- 
σται ὁ λόγος 282, 0. 22. 

μετεωρολέσχης 100, 24. 
μετεωρολογικαὶ πραγματεῖαι 
Ἀριστοτέλους 181, 9. 

μετέωρος 0 λόγος 120,5. αἱ ἀπο- 
βάσεις 122, 20. 

μετοχή 4, 238. 210, 20. 
μέτριον 1. 15. 
μήδεα ὅ9, 19. 

- μηλόβοτος 18, 4. 
μήνιγγα 931, 25. 
μηρός Pythagorae 124, 5.8. τὸν 
p. πατάσσειν 119, 23. 

μήτρα 196, 17. 
μητροπολίτης 21,8. 25,3. 247,21. 
μιαρός 129, 22. 179, 23 cet. 
μίγνυσϑαι 39, ὃ. 
μικρολογεῖσϑαν 216, 18. 
μικρολογίαν 62, 26. 
μιλιάριον 198, 15. 
μίλιον 99, 2. 10. 103, 10. 
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μισητία 211, 9. 
μισϑαρνοῦντας, μισϑαρνία 9931, 
9. 10. 

μισϑοφορίαν 249, 10. 
μίτρα 911, 10. 270, 13. 
μνᾶ 66, 10sq. 119, 15. 
μνᾶσϑαι 40, 16. 
μνήμην 187, 5. 
μνηστεύεσϑαι 40, 15. 
μογιλάλος 68, 5. 
μόγις 28, 21. 
μοιρᾶσαι 96, 21. 
μοιχαλὶς γυνή 84, 8. 
μοιχοί 215, 30 sq. 
μόλις 98, 21. 
μολυσμὸς αἵματος 288, 23. 
μονάς 193, 14 sq. 
μορφοῦν 82, 21. 
μονονουχί 182, 23. 
μορμολυττομένη 139, 29. 
μοσχάριον (Azig) 208, 9. 
μυδῶντα 251, 24. 
μύδρον 101, 1. 
μυϑολογεῖν 20,6. 25,21. 59,13. 
μυϑοποιεῖν 19, 3. 
μυϑοποιός 102, 17. 
μυϑωδέστερος λόγος 27b, 25. 
μυκηϑμός 6, 19. 
μυχτηρίξειν 219. 10. 
μυκτηρισμός 219, 15. 247, 20. 
μύξαι 62, 21. 28. 954, 5. 
μυξώσης (coni μεμωραμένης) 
229, 7. 

μυρμηκιαῖς 105, 25. 
μυρομένη 241, 3. 
μύρτα 199, 21. 
μύρτων 199, 26. 
μυρώδης 198, 17. 
μυσαρός 219, 23. 
μυσαχϑῆναι 6, 22. 
μυστήρια 51, 6. 249, 2. 2775, 93. 
279, 24. 

μυστηριωδία 198, 14. 
μυστικός 219, 23. 980, 22. 
μυττωτός 119, 3. 196, 20. 
μύωψ 26, 12. 

ar* 



9524 

μωκᾶσϑαι 101, 22. 
μωραίνειν 250, 16. μεμωραμέ- 
νος 229, T. 

μωρολογία 159,6. 218,21. 222,9. 

ψάννος 228, 18. 
ναννούδια 32, 11. 
ναρκωτικός 23, 16. 
ψαῦλον 50, 17. 252, 15. 18. 
ναυστολεῖν 191. 10. 
ναυτικά 249, 10. 
νεβρὸς λέοντα 259, 15. 260, 28α. 
νέκταρ 42, 18. 
νέμει, 210, 15. 
νεογιλός 248, 16. 
νεογνός 248, 16. 
νεολαία 3, 3. 
νεοχμόν 190, 14. 
τὰ νέρϑεν 58, 91. 
νευστάς 900, ὃ. 
ἐς νέωτα 109, 18. 190, 12. 
νηπιόφρων 166, 27. 
νικηφόρος 111, 3. 
νίτρον 191. 9. 10. 
νόϑος. τὸ v. τῆς ᾿Ελληνίδος go- 
νῆς 22, 20. 

νοσφιστὴς τῶν δημοσίων 84, 2. 
νοτίξεσϑιαι 98, 26. 
νουμηνίαι 195,095. 
νυκτερίς 95, 19. 
viv 40, 1. νῦν δή 40, 22. 
νωϑρότης διανοίας 143; dq 

νῶν 98, 291 sq. 
ert 59, 25. 

ξείνη 203, 12 
ξενάγησον 253, 14. 
&svoyóg 263, 12. 
ξενίζοντα ἜΣ 128, 26. 
ξενοδοχηϑῆναι 51, 17. 138, 21. 
ξενολογῶν 94, 17. 
ξένοι 8, 8 8α. ὡραῖα καὶ ξένα 
209, 1. 

ξηραλοιφεῖν 192, 28. 
ξηρόν 18, 18 sq. ^57, 18. 
ξηρότης 18, 13 sq. 

Index II. 

ξύειν. ἐξυόμην 196, 7. 
ξυλίφιον 211, 19. 
ξυμφορήσας 119, 16. 
ἐπὶ ξυροῦ ἕστηκεν 58, 18. 
ξύστρα 191, 1. 196, 7. 

ὀβελίξευν 208, 20. 
ὀβολός 60, 15. 259, 15. 18. 
ὀγκοῦν. ὠγκωμένον τὴν γαστέρα 
130, "1 sq. 

ὁδηγεῖν 253, 14. 
ὀϑνείους 6, 12. 
ὀϑόνινος JO 8: 

οἱ δέ 110, 9. 
οἶβος 192; 18. 
NE ne 16, 14. 
οἰνοποσία 159, 25. 211, 19. 
οἶνος 274, 9 sq. 279, 26 sq. 

οἰνόφλυξ 166, 25. 
οἰνοχόος 99. 23. 
Ov ἱπνοκαῆ 197, 16. 
oicóc 93, 9. 242, 1. 256,19.21. 
e udis 93, 6.9. 228,17. 256, 

οἴχου 281, 17. 
ὀκλαδίας 196, 10. 
ὀκλάξ 199, 10. 
ὀλίγανδρος 105. 97: 
ὀλιγωρίαν 48, 30. 
ὀλιγώρως 61, "29. 
ὁλκός 2941, 8. 
ὁλοθρεύ ας 219..15. 
ὁλοκαυτοῦν 110, 24. 
ὅλους 99, 16. 
ὁμηρεύσαντα 89, 16. 
ὅμηρος 19, 21. Ὧ9, 9. 
διυόηδαιδ ας 81, 24. 
ὁμόεϑ'νος (v. "s -ης) 31, 28 ann. 
ὁμοήϑης 37, 94. 
ὁμολογούμενος βίος, óuoAoyov- 
«μένως ξῆν (Stoic.) 142, 17. 11. 
ὁμόνομος 31, 24. 
ὁμόχροια 283, 25. 
ὁμόψυχος ἀδελφός 154, 16. 
ὀμφακίας 44, ὃ. 
ὁμωνυμία 152, 5. 
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ὁμώνυμος παρὰ συλλαβήν 18, 2. 
ὄν. ἕν καὶ ἄπειρον 158, 2 sq. 
τὰ ὄντα 197, lOsq. 1465, 7. 
ὄντως ὄν 140, 24. 

ὀναίμην 252, 23 sq. ὄναιο 32, 
26. 120, 25. ὥὦνησο 97, 24. 

ὄνομα 1,10. 198,2?sq. κύριον 
45, 18. 184,95. ξενίζοντα 128, 
27. οἰκετικά 113, 14. 

ὀνοματοποιοῦντες 200, 26. 
ὀνοπρόσωπος 150, 7. 
ὄνος 25, 23. περὶ ὄνου σκιᾶς 
245, 1 sq. 

ὄνυξ λέοντος 243, 9 sq. 
ὀνωδέστερον 150, 8. 
δι’ ὀξυβάφων κότταβος 193, 27. 
194. 4. 

ὀξυγένειος 233, 10. 
ὀξύνειν 2, 19. 183,1. 240, 1. 
210, 9. 

"ὀξυόστρακα 200, 6. 
ὀξύτης διανοίας 197,20. 143,10. 
ὀξύτονον 85, 93. ὀξυτόνως 90, 
18. 270, 9. 2778, 2. 

ὀξυφωνότατα 6, 21. 
ὀπισϑογράφων βιβλίων 126,1. 
ὀπισϑόδομος 118, 24 sq. 
ὀπτικοί 120,19. ἐπιστήμη 101,3. 
ὀπτός 198, 10. 
ózvisw 908, ὃ. 
ὅπως (ἐλλείπει τὸ qoóvri£s sim.) 
30, 6. 47, 7. 118, 3. 137, 5. 
168, 25 sq. 252, 1. 

ὁρᾶν. ἑώρων 282, 21. 
ὀργανικὸν αἴτιον 211, 29. αἰτία 
14, 9. 11. 

ὄργανον 39, 11. τὸ, 1. 
151, 26. 

ὀργυιαί 20, 30. 99, 9. 163, 26. 
ὄρειος 139, 10. 
ὀρεκτά 142, 18. 
ὄρεξις (Stoic.) 127, 12. 
ὀρεωκόμον 91, 22. 
ὄρϑιον 139, 12. 
ὁριστικός 36, 13. 
ὅρκος (Πυϑαγορείων) 123, 29 sq. 

19, 5. 
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ὁρμή (Stoic.) 127, 12. 142, 22. 
141, 4 sq. 

ὅρμος, ὁρμός 278, 1. 
ὀρνίϑων γάλα 166, 10. 13. 
ὀροπέδια 201, 10. 
ὅρος 130, 24. 
ὄρρος 192, 11. 
ὀρτυγοκόπος 83, 21. 
ὀρφανοί 61, 9 sq. 
ὄρχησις 9, 5. 1. 108, 29. 136, 3. 
186, 11. 214, 28. 

ὀρχηστική 156, 8. 
ὁσημέραι 10, 21. 
ὅσον αὐτίκα 4, 15. ὅσας ὀλίγας 
207, 12. 

ὄσπριον 192, 11. 298, 9. 
ὀστράκεια 191, 97. 
ὀστράκου μεταπεσόντος 235,9 Sq. 
ὄστρεια 131, T. 
ὅτιπερ 90, 27. 
óropog 228, 13. 
ὀττεύομαι 201, 24. 
οὐαί σοι 126, 19. 163, 9. 
οὐδένεια 45, 21. 
οὐδέτερος 153, 297. οὐδετέρως 
36, 19. 

οὐραγός 19, 14. 
οὐρανογνώμονες 100, 23. 
οὐρίῳ ἀνέμῳ 18, 21. 
οὐσία ἔμψυχος 158, 11. 
ὄφελον 96, 12. 
ὀφλισκάνει γέλωτα 68, 1. 
ὄχανον 110, ὅ. 
ὀχετηγεῖν 244, 94. 
ὄχλος 167, 28. 
ὀχυρώματα 236, 21. 

πάγιος στάσις 267, 22. 
παγκαρπίας βρύχειν 175, 17. 
παγκόσμιος ἀγών 115,27. 176, 
11. 

πάγος 188, 25. 
παϑητικόν 8,18.20. 95,90. διά- 
ϑεσις 40, 4. παϑητικῶς 8,8. 6, 
21. 31,6. 39,13. 40, 6. 112, 9. 

πάϑος 38, 5. 262, 19. 
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παιγνιώδης 128, 30. 
παιδεραστία (ἡ κατὰ φιλοσοφίαν 
καὶ σώφρων, dist.7 μιαρά) 206, 
19: 

παιδευτήριον Pythagorae 124, 
10. 

παιδιά 91, 26. 173, 9 cet. 
παιδικά 99, 28. 195, 11. 13. 
παιδοβοσκός 200, 10. 
παίξειν 24,91. 15, 94c0l.: c. acc. 
38,23. 118, 90 cet.; πέπαικται 
199. 29. 200; 20. 95; πέπαι- 
σται 9228, 25. 

παιπάλημα 210, 27. 
παιδός 12, 3. 
παλάϑη 12 225:2. 
πάλαι 11, 6. 
παλαιά (Coni. μωρά) 1, 1. 
παλάτιον 122, 16. 
παῖτόν 19, 16. 983, 26. 
τὸ πᾶν 80, 19. 101, 13. 
πανουργεύματα 183, 12. 
πάνυ 925, 14. 
παράβασις 32, 6. 4. 
παραβύσας 92, 13. 223, 4. πα- 
ραβεβυσμένως 193, 5. 

παραγαγεῖν 14, 14. 
παραδειγματικὴ πίστις 181, 21. 
παράδεισος 22, 25. 
παραϑεωρεῖν 9, 91. 161, 21. 
207, 20. 
RAIN E 232, 1. 
παραιτεῖσϑαι 155, 25. 
παρακατηγόρημα (Stoic.) 129,7. 
παρακεκινηκότα τὴν γνώμην 
250, 16. cf. 16, 5. 
unte αϑάσειι 41, 15. 18. 
παραλογίξεσϑαι 43,26. 161,21. 
200, 23. 258, 15. 

παράλογον 114, 17. 214, 8. 
παρανέων 266, 
παραπροθεσμία 924, 5. 
παραριϑμεῖν 43, 26. 
παρασάγγαι 99, 1 sq. 228, 19. 
παρασήμως φϑέγγεσϑαι 68, 7. 
παρασυλλογίξεσϑαι 161, 22 
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παρασύμβαμα (ϑίοϊο.) 129, 7. 
παρατιϑέναι. παραϑῶμενθτ, 12. 
παραψηφίξειν 258, 15. 
παρεγγράπτων 64, 17. 
παρεγκύκλημα 918, 21. 
παρεδρεύω, πάρεδρος 1. 9. 
παρείσαξις 100, 17, 
παρεχδύς 19, 16. 
παρέλκειν 6, 11. 30, 28. 51, 2. 
226, 15. 239,13. 

παρενείρειν 219, 13. 
παρεξηγεῖσϑαι 11, 4. 
παρηβηκότος 102, 6. 
παρήχησις 145, 29. 
παρϑενεύειν 2631, 26. 
πάρισον 118, 13. 145, 29. 
zagorxzobvra 959, 4. 
παροιμία 10, 8. 18, 93. 44, 1. 
50, 18. 58,18. 70,1. 16. 78, 1. 
9. 88, 28. 90, 17. 132, 3. 136, 
5. 150,12. 154,2. 162, 21. 166," 
10. 167, 11:12. 185,9. 189,29. 
30. 200, 28. 202, 18. 207, 26. 
226, 26. 233, 2. 9234, 26. 935, 7. 
236, 4. 238, 25.28. 919, 4. 243, 
9. 944, 8.29. 246,19. 959, 5sq. 
260, 28sq. 11. 267, 1. 284, 3. 

παροιμιαζόμενος 98, 26. 181, 5. 
παροιμιῶδες 86,21. 186,2. 242.1. 
παροινεῖν. πεπαρῴνηταιθ}, 28. 
παρομαρτῶν 63, 16. 
παρονομάξειν 115, 8. 
παροξύνειν 240, 1. 
παροξυτόνως 90, 19. 
παροπτέος 111, 4. 
παρουσίαι (1. q. εἰσφοραί) 2, 24. 
παρρησιάξεσϑαι8.1. πεπαρρη- 
σιασμένως 145, 17. 

παρυφίστασϑαι 12, 2. 
παρφῳδεῖν 51,9. 118, 81.121,2 
LM 61, 2. 

πάστιλλοι 191, 13. 
πασχητιᾶν 83, 19. 
πατραλοίας 104, 13. 
πατρίκιοι 251, 15. 
πατρικός 91, 21. 
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πατριώτης 91, 25. 
πατρῷος 31, 22. 
πέδαι 198, 7. 
πεδοῖ 190, 22. 
πειρᾶν. ἐπείρα cs 969, 19. 
πεῖσις (Opp. δρᾶσις; gramm.) 
120, 29. 

πελιός 153, 23. 
πελτασταί 19, 10. 
πέλτη 288, 18. 
πελτίδια 256, 17. 18. 
πέμμα 31, 3, 183, 5.6. 231, 7. 
269, 11. 

πεμπτέος 6, 20. 
πεντάγραμμον 234, 21. 
πενταετηρικός 107, 21. 175, 28. 
176, 12. 177, 11. 

πένταλφα 234, 22. 
πεντηκόντορος 261, 19. 
πέρα πίστεως 99, 19. 
περαίνειν 19, 27. 132, 1. 
περιανϑίξειν. περιηνϑι Guévot, 
132, 90. 

περιαυγάζξειν 112, 27. 
περίβλημα 124, 25. 251, 1T. 
περιδέραιον 199, 4. 279, 5. 
περιδράττεσϑαι 140, 24. 
περίειμι 95, 15. 
περιέπων 963, 25. 
περιέχονται 253, 5. 
περιήγησαι 253, 21. 
περιηγητής 25, 25. 
περιίστασϑαι 38, 14. 81, 11. 
104, 24. 

περικεκομμένως εἰρῆσϑαι194.26. 
περικεφαλαία 140, 11. 263, 6. 
περιλιμνάζειν 21, 18. 
περίνοια 9, 1l. 
περιοδεύειν (medic.) 201, 12. 
περιπλάττειν (0, 24. 98. 
περιπολεύειν 251, 15. 
περισκελὲς ἄγαλμα 163, 21. 
περίσκεψις 166, 24. 
περισοβεῖν 91, 19. 
περισπᾶν 88, S. 41, 10. 81,93. 
περισπωμένως 111, 25. 
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περιστοιχίξειν 62, 6. 12, 15. 
περισύρειν 91, 25. 
περιτετιλμένος τὰ πτερά 94, 5. 
περιτραχήλιος 192, 18. 219, 5. 
περισσός (Opp. ἄρτιος) 142, 23. 
144, 7. 929, 8. 

περιφράγματα 110, 18. 
περιχεῖν. περιεκέχυτο 21, 17. 
περιώνυμος 18, 21. 229, 21. 

£x περιωπῆς 91, 4. 166, 23. 
πέρκαι 984, 15. 
πέρυσι 109, 16. 190, 11. 
πέταμαι, zéro 210, 18. 
πευϑῆνας 6, 8. 10. 25, 20. 
πευσταί 6, 10. 
πηλικότης 269, 16. 
πήλινα αἰδοῖα 280,9. σχήματα 
219,7. φαλλοί 212, 7 ann. 

πήρωσις 143, 2. 6. 18. 
πήχει βασιλικῷ 49, 6. τῷ αὐτῷ 
z. 226, 26. 

πιγκέρνης 99, 92. 94. 
πιϑάκνια 1971, 25. 
πίλησις 193, 5. 
πιμελεστέρα 99, 15. 
πιναρός 110, 26. 
πισσάριον 91, 4. 
πισσούμενος 10,28. 71,1. 15,1. 
πλαγία πτῶσις 199, 13. 240, 1. 
πλαγιασμός 90, 3. 
πλαίσιον 283, 5. 
πλακούντια 31,2. 
πλακοῦς 42, 14. 196,22. 200,7. 
231, 7. 280, 29. 

πλάσις 21, 14. 206, 26. λέξεων 
201, 93. 

πλάστιγξ 194, 1. 195, 2 sq. 
πλαστιχὴ ἐν μήτρᾳ 181, T. 
πλαστολογία 222, 4. 
πλατυνευροῦντα toc 15, 20. 
πλέϑρον 19, 11. 99, 9. 
πλεκτάναι σοφισματώδεις 32,25. 
πλεονάξουσα φράσις 224, 17. 
155, 21. 

πλεονασμός 190, 10. 
πλέως 108, 21. 
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πλήϑη 184, 11. 
πληροφορεῖν 211, 8. 
πληρώματα 94, 16. 
πλόκαμοι 207, 18. 
πλουτοδότειρα 218, 28. 
πνεῦμα 62, 16 sq. 142, 3. 
πνευστιᾶν 62, 12. 

πνύξ 61, 17. 138, 94. 
Rodyohc. 15, 23. 272, 22. 
ποδοκάκαι 199, 
ποδοκτύπη 198, 18. 
εὖ ποιεῖν 262, 18. 20. ποιούν- 
των 9, 15. 

ποιητικὸν αἴτιον 218,2. cf. 141, 
11 sq. 

zt0,4671x606163,3.240,10.271,14. 
πολιάς 199, 29. 
πολιοῦχος Κόρινϑος 219, 24. 
πολιτογραφεῖν 14, 12. 
πόλος 193, 1. 
πολύ S9, 229. οἱ πολλοί 91, 12. 
229, 27. 

πολυξωία 11, 11. 
πολύξωος ϑυσία 8, 15. 
πολύκρανος Ὑδρα 5, 27. 
πολύλογος, πολύμυϑος 10, 1ὅ. 
πολυσαρκία 159, i 
πολυσχιδές 179, 2 2. 
πονηρός 183,1. fielen 25. 
πονοῦσιν 93, 1 
πόπανα 42, M. 
πορϑμεῖα 49, 24. 
πορϑμεύς 252, 20. 
πορϑμία 90, 17. 
πόρναι 180, A1. 
πορνίδια 83, 19. 
πόροι ἀναπνευστικοί 62, 15. 
πόρπη 261, 12. 
πόσϑη 199, 15. 
EPUM: 198, 1. 
ποτνιᾶσϑαι 23, 5. 93,5 5. 167,1. 
πότος 90. 19. 
πούς 165, 5 sq. εἴσω τοῦ π. 
41, 5. περὶ σ. 152, 27. 
Scene (opp. pd 

s: 10; 
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πράσιμος 149, 7. 
πράσον 196, 26. 197, 2. 
πρέσβεων 6, 9 25. 
πρὸ ὁδοῦ ἔσῃ S6, 19. 
προαγωγὴ τῶν ὄντων 14, 8. 
ZOUGIQPI 111, 24. 
πρόβαλε 592, 25. 
xou pardo (coni. ἠλίϑιος) 113, 
23 

προγαστρίδιος ὅπλισις 211, 11. 
προέχκϑεσις 111, 1. 
xpoExxoD πος 51, 24. 
προεπεξενῶσϑαι 13s, : 21. 
προευτρεπίξειν 15, 2. 
προηγμένα ἀδιάφορα (Stoie.) 
127, 19 sq. 143, 7 sq. 144, 1. 

προηγορίαν 134, 91. 
πρόϑεσις 114, 1. 272,7. 
προϑεσμία 138, 1. 
προϑεωρηϑέντα 88, 28. 
προΐστασθαι 80, 13. 135, 2. 
προκαϑαίρεσϑαι 150, 3. 
προκαϑικνεῖται 268, 17. 
προκαλεῖσθαι 124, 26. 
προκειμένην 268, 11. 
προκοπή 121, 20. 143, 9. 
προκόπτειν 86, 19. 167, 18. 
zoóxozov 268, 14. 16. 
προλήμματα 215, 6. 
προμαχεών 255, 3. 
προνοεῖν. προὐνόουν 8, 3. 
πρόνοια 63, 9.10. 76, 21. 80, 16. 
28. 81, 28. 82, 11. 

προνομή, προνόμια, προνομία 
215, 

agutp RH 240, 19. 
πρόξενος 1,5 sq. S,8. (metaph.) 
50, 14. 

προοίμιον 230, 16 sq. 
προπαροξυτόνως 32, 28sq. 121, 
25. 

προπερισπᾶν 121, 26. 
προπίνω σοι κτλ. 31, 24 sq. 
προπολεμῶ 135, 2. 
πρός 45, 9. 10. 
προσαγωγικός 165, 8. 
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προσανακεῖσϑαι 114, 18. 
προσαπτιχός 95, 8. " 
προσεδρία 1606, 6. 
προσενείρειν 18. 16. 146, 18. 
προσεπαινεῖν 19, 24. 
προσεπιβύειν 15, 12. 
προσεπιμετροῦντες 167, 26. 
προσέχεται 48, 138. προσεχόν- 
τως 34, 9. 

προσήλωσις 220, 8. 
προσήσεσϑαι 1, 1. 
προσκαλεῖσϑαι 124, 26. 
προσκρούσας 94, 30. 
πρόσκωπος 90, 1. 120, 7. 
προσόδους 2, 24. 
προσοχή 230, 17 sq. 
προσποιεῖσϑαι 198, 20. 
προσταχτικόν 168, 25. 178, 9. 
15. 200, 21. 

προστετηκώς 48. 14. 218, 16. 
προστιϑέμενος 12, 21. 
προσυπακούειν 118,3. 121, 28. 
132, 11. 137, 4. 5. 152, 1. 161, 
14. 168,27. 182,6. 200,1. 269, 
90. 974, 17. 
προσφέρομαι 6, 5. 
προσφερές 99, 26. 
προσφϑείρεσϑαί τινι 214, 25. 
προσωπεῖον 146, 26. 220, 24. 
πρόσωπα κωφά 102, 8. ἐξ ἰδίου 
π. 148. 1. cf. 15, 26. 224, 18. 

πρότασις 128, 21sq. 130, 1 sq. 
πρότονος 82, 20. 
προφερής 282, 16. 
προώλης 206, 28. 
πρυτανεῖον 96, 9 sq. 
πρωτότυπα 208, 9. 
πτισσάνη, πτίττων 241, 13. 

πτύειν εἰς τὸν κόλπον 280, 154. 
249, 18. 

πτύελος 46, 16. 
πτύχια 93, 21. 231, 12. 
πτῶσις 41, 11. 116, 26. 129, 6. 
13. 225, 8. 

πτωχότερος κίγκλου 167, 11. 

πυγὴν (ἢ γεγραμμένα βιβλία 
126, 1 

πύματον 47, 16. 
πῦρ 13, 19. 
πυρεῖα 91, 1. 
πυρεκβολίτης λίϑος 21, 1. 
πυρετός 90, 1. 2. 
πυριάτης 192, 16. 
πυρρίχη 9, 6. 136, 3. 
πυρριχίζει 212, 1. 

ῥᾳδιούργημα λόγων 2206, 13. 
ῥᾳδιουργία 148, 1. 
ῥάπται 958, 12. 
ῥαψφῳδεῖν. ἐρραψῳδήκασιῦ8,34. 
ῥῆμα 1,10. 30, 7. 39, 12. 128, 
22sq. 139, 18. 168, 26. 190,15. 

ῥητορική 42, 4. 138, 6. 146, 4. 
158, 10.19. 174,19. λόγοι 181, 
5. 145, 15. 175, 10. μελέται 
189, 12. 

ῥῆτραι 235,9. (1.0. sermo)224,13. 
ῥητροφύλακες 295, 15. 
ῥήτωρ 52, 22. 113, 12. 135, 21. 
145, 16. 175, 10. 230, 20 sq. 
239, 29. 261, 8. νέοι, οἱ νεώτε- 
oo: τῶν δ. 145, 26. 7, 10. 

Qiyog 90, 1. 2. 
ῥιναυστήσειν 201, 27. 
obp 942, 1. 

δοιά 280, 12. 
ῥόμβος 211, 9. 
δομφαία 110, 97. 
ῥοπή 175, 94. 
κατὰ ῥοῦν προχωρεῖ S4, 11. 
cf. 80, 22. 

ῥυϑμιξζέτω 230, 12. 
ῥυϑμός 235, 20. 
ῥύμματα 191, 8. 

δσαγηνεύειν. σεσαγηνευμένοι τῷ 
τύφῳ 114, 9. 

σαίρειν 269, 23. 
σακκοράφιον 258, 8. 
σαμάριον 191, 21 ann. 
σάμβαλον (σάνδαλον C) 165, 1. 
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σαμφόραι 152, 18. 
σαπέρδης 93, 17. 19. 231, S. 
284, 13. 

σάπων 191, 9. 
σαρδόνυξ 281, 15. 
σαρδώνιος γέλως 63, 14. 
σάρισσα 263, 9. 10. 283, 26. 
σάρον 269, 23. 
σατύριον, σάτυρος 98, 14. 
σαῦρος 93, 20. 
σεβάσματα 919, 16. 220, 12. 
σεβάσμιον 81, 3. 
σείριος 19, 14. 126, 16. 
σέλαχος 20, 25. 
σέλγη 192, 16 ann. 
σέλλα 191, 21. 999, 97. 260, 1. 
csuvóg 171, 27. 239, 8. ϑεαί 
138, 11. χροκόδειλοι 220, 1. 
πίστις 2106, 18. 

σεύς 151, 6. 
σημασία 40, 23. 24. 171, 19. 
σηπία 125, 94. 252, 2 ann. 
óc 151, 6. 
σιαίνειν 261, 92. 
σιδηροβόλια 200, 18. 
σίκιννις 9, 7. 
σιληπορδεῖν 202, 5. 
σιλλοποιός 261, 8. 
σίλλος 96, 22. 192, 20. 
σίλφη 95, 16. 
σκαίρειν (τὰ βλέφαρα) 193, 8. 
σκάνδικες 192, 10. 
σκαρδαμύττειν 198, 8. 
σκάφιον 196, 8. 
σκελετώδης 100, 1. 
σκεπαστήρια πολεμικά 956, 22. 
σκευάρια εὐτελῆ 198, 14. 
σκεύασμα 196, 96. 
σκηνώματα 170, 18. 20. 
σκινδαλάμους 239, 26. 
σκινδάλματα 940, 9. 
σκιοϑήριον 199, 24. 
σκληφρός 282, 15. 
σκοπεῖν. ἐσχκοπούμην 9, 13. 
σκορδινᾶσϑιαι 202, 3. 
σκόροδον 119, 4. 190, 21. 

Index II. 

σκοτοδινιᾶν 114, 2. 
σκουτάρια 9256, 17. 
σκυβαλεύειν 118, 2. 
σκυτεῖον 12, 29. 
σκώληξ 11,3. 209, 26. 
σκῶμμα 19, 22. 134, 28 cet. 
σκώπτειν 14,18. 199, 26. τινά 
77,29. 18,3. 202,17. εἰς 115,1. 
τινὰ sig 10, 1. 178, 18. 209, 8. 

σκωπτικῶς 249, 19. 
σοβεῖν 42, 92. 270, 11. 
σολοικίξειν 36, 5 sq. 37, 2. 10. 
40,3.25. 95,92. 211,8. 275,10. 

σολουκισμός 26, 3. 37, 1. 147,21. 
σόλοικον 80,8. 25. 188,3. 281,94. 
σορός 282, S. 
σουδάριον 210, 13. 
σοφίξεσϑαι τὴν ἀλήϑειαν 115,11. 
σοφίσματα 127, ὅ. 199, 22. 
σοφισματώδης 32, 25. 108, 10. 
129, 19. 243, 11. 

σοφιστής 236, 17. 92,9. 175,4. 
νεώτεροι 189, 18. 
σπαϑᾶν 50, 12. 95, 14. 
σπάϑη 110, 91. 
σπένδεσθαι 73, 12. 9, 99, 
σπερματικοὶ λόγοι 144, 9. 19. 
σπήλαιον 47, 11. 139, 4. 268,21. 
σπήλυγγα 139, 4. 
σποδεῖν. ἐσπόδει 46, 13. 
σπορά 119, 4. τῶν ἀνθρώπων 
216, 15. 280, 3. 

σπόρος 210, 1. 
σπούδασμα 139, 16. 180, 18. 
σπουδαστικός 8, 18 ann. 
στάδιον, στάδιος 99, 1—11. 
σταϑμός 98, 98. 256, 25. 
σταυρός 219, 16. 17. 220, 15. 
ἀκούσιοι 80, 30. 

στέαρ 216, 16. σ. γαλῇ 132, 9. 
στέγειν 262, 22, 
στένωσις 32, 13. 
στέρησις 129, 51. 158, 6. 9. 
στερητικός 210, 15. 
στηϑύνιον 193, 20. 
στηλιτεύειν 100, 14. 
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στίγμα 52, 10. 
στιγματίας 51, 15. 83, 20. 
στίξευν 51, 15. 
στίλψις 200, 1. 
στλεγγίς 191, 7 i. 
στοιχεῖα κοσμικά 217, 29. cf. 17, 
ἘΠ δ 7. 25. 193, 18. x τὸ 
στ. 152, 16. (ἡλίου σκιά) 90, 7: 
10. 232, 26. 

στοιχεῖν τινι 11, T. 
στοχάξεσϑαι 99, 17. 
στρατιώτην βίον ἐπανελθεῖν 2171, 
26. 

στρατιῶτιν ἀρετήν 88,1. 
στρεβλός 68, 11. 
στρεβλούμενοι 4, 8. 
στρηνιᾶν 202, 6. 
στρικτός 179, 2. 
στρόφος περὶ τὴν καρδίαν 166,1. 
στυγνάξειν 117, 21. 
στυγνότης 107, 15. 110, 28. 117, 
20 

στῦλος 121, 12. 13. 
συγγεννᾶν 33, 16. 
Gvyyvouovixóg 1, 15. 
συγγραμματοφύλακες 235, 16. 
συγκαταβάλλειν 216,7. 
συγκατάϑεσις 108, 22. 143, 21. 
αἰσϑητικαί 198, 1. 

συγκατακόπτειν 08, 28. 
συγκαταποϑῆναι 215, 21. 
συγκαταριϑμεῖν 45, 19. 
σύγκλυδες 167, 19. 193, 3. 
συγκρίνεσϑαι 98, 18. 13, 9. 
συγκροτεῖν 9,98. 14,11. 82,9. 
169, 19. 216, 17. ἀγῶνα sim. 
35, 91. 115, 28. 176, 11. 270, 
18. συγκεκροτημένος τὸ σῶμα 
98, 14 

συγκύρημα 1171, 8. 
συκοφαντεῖν 4,98. 160, 18. εἰς 
291, 18. ' 

συλλαβή 18, 2. 
συλλογίξεσϑαι 129. 26. 
συλλογισμός 159, 25. 130, 24. 
140, 8. 158, 4. Ἰσέλεεος 13:971 

331 

σύμβαμα (Stoic.) 129, 1. 8. 
συμβολή 219, 4. 
συμβολικῶς 165, 6. 
σύμβολον 1,21. 23. 234, 22. 
συμπαρεδρεύειν 251, 13. 
συμπάσχειν γυναιξίν 211,12 ann. 
συμπέρασμα 14, 1. 
συμπεριάγειν 79, 
συμπερικλείειν 168, 25. 
συμφέρειν 92, 26. '256, 15. 
ἀπὸ συμφορῶν δεῖπνον 196, 11. 
σύμφρασις 139, 17. 
συμφυία 48, 3. 
συνάγκεια 255, 18. 
συνακχούειν (? v.l. cvrvzax.)155, 
11: 

συναλείφειν 11, 12. 16. 210, 11. 
συναληλεσμένος 210, 28. 
συναναστρέφεσϑαι 956, 15. 
συναντιλαμβάνεσθϑαι 107, 22. 
συνασπισμός 283, 13. 
συναυλία 965, 20. 
συνάφεια 32, 18. 
cóvóscuoc(phys.)13,17.(gramm.) 
30; 27. -9'1,,9. 153, 29. 

oos Dixd£rod a 38, A 
συνεῖναι (?) 68, 8. rusos 43,27. 
pus ONU MEE 206, 2. 
συνεπίσκοπος 119, 18. 
συνευκαιρῶν (v. 1. συγκαιρῶν) 
98, 22. 

συνεχὴς τὴν φάρυγγα 199,13. 
συνήϑεια κοινή 22, 106. ἡ νῦν 
200, 9. ἄττική 118, 8. 188, 5. 
213,8. cf. 40,8. 68,3. 10, 17. 
86, 19. 120, 11. 144, 24. 191, 
11. 194, 23. 198, 15. 201, 24. 
293,91. 234, 91. 249,18. 258, 
99.983, 49. 9747» 21249; Se£. 
συνήϑης 168, 26. 178, 8. 

συνθήκη 19, 29. 
συνιερεύς 119, 18. 
συνίστασϑαι 9, 23. 
συνοικεῖ 1l, 11. 
συνοικία 48, 18. 
σύνοικος 1. 11. 
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συνουσιάξειν 210, 8. 
συνουσίαι διαλογικαί 139, 14. 
συνουσιαστικός 918, 20. 
σύνταξις 985, 6. σημείωσαν διὰ 
τὴν σ. sim. 19, 31. 22, 11. 28, 
6. 25. 16. 26, 18. 31, 94. 38, 
94. 89,93. 110, 7. 116, 24. 25. 
156, 29. 157, 4. 171, 29. 224, 
1. 949, 28. 947, 15. 212, 94. 
913,4. Δττική 118, 7. 120, 28. 
182, 27. 201, 12. 298, 5. 

συντάττειν 22, 19. 28, 21. 36, 
19. 37, 19. 40, 1. 116, 21. 190. 
30. 134, 29. 135, 1. 138, 22. 
156,924. 927, 9. 8. 269,3. ἅτ- 
τικῶς 22, 14. — συντάττεσϑαι 
38, 11. 138, 17. 

συντρίβεσϑαι ἀλλήλαις αἰσχρῶς 
211,13. συντριβέντες 195, 29. 

συντριβή 228, 24. 
συνυϑλήσομεν 200, 13. 
συνυπάγειν 11, 6. 
συνυπακούειν 113,30. 224,26 sq. 
συνωμοσία 9, 21. 25, 9. 
σύρισμα 269, 8. 
συρμή 247, 10. 
σύρφαξ, συρφετός 8S4, 24. 
συρφετώδης 193, 3. 
συσπᾶν 19. 8. 111, 25. 
σύφαρ 241, 7. 
σφηνοπώγωνες 238, 8 sq. 
σχελίδες 196, 14. 
σχέσις 92, 188q. 73, 23. 141,8. 
144, 9. 11. 157, 15. 

σχετικός 48, 4. 
σχετλιαστικὸν ἐπίρρηματ1.12.18. 
σχῆμα τῆς αἰσχύνης 280, 8. ἀν- 
δρεῖα 276, 17. πήλινα 212, 1. 
(gramm.) 27, 14. 113, 12. 261, 
24. 263, 1. 

σχῖνος 199, 27. 
σχινοτρώχτης 199, 26. 
σχοῖνος (geom.) 99, 5. 
σχολῇ 154, 4. 
σχόλιον 34, 4. 48, 2. 51, 22. 100, 
12. 127, 10 ann. 
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σῶκος 15, 15. 
σῶμα 48,3. 19,3. 81,11. 142,1sq. 
ἁπλούστερα (2,11. εἰδη σωμά- 
vov ἀπρεπῆ 280, 19. 

σωσίοικος Τῦ. 15. 
σῶστρα 308, 8. 

ταινίαι 99, 26. 191, 8. 
τακεροί 44, 19. 
τάπης. τὴν v. 284, 94. 
ταραντινίδιον 26, 26. 279, 7. 
ταριχεύειν 93, 19. 172, 25. 231, 
8. 984, 13 sq. 

τάριχος 93, 22. 249, 95. 984, 17. 
ταὐτοπαϑὲές 3, 6. 
τέϑηπα 13,16. 49,12. 139, 15. 
τεϑνήξῃ 99, l5. 
τεχταίνεσϑαι 101, 8. 
τελαμῶσι 102, 20. 
τελεσιουργός 4, 12. 
τελέσματος 61, 8. 
τελεστής 198, 13. 
τελετή 219, 95. 280, 12. 
τελικὸν ἀγαϑόν141.1754.142,18. 
τεμενίζειν 218, 18. 
τεναγώδης 62, 4. 
τερατεία 98, 29. 119, 9. 
τερατεύειν ll7, T. τερατεύεσϑαι 
80, 9. 98, 25. 

τερατίας 212, 95. 
τερατολογούμενα 21, 23. 27. 
τερατουργίαν 100, 36. 
τερπωλήν 104, 15. 
τέσσαρα 123, 8 sq. 
τετράς 123, 90. 
τέχνη 150, 5sq. 171, 18. ὡς ἡ 
τ. ζητεῖ 23, 3. 

τξίμπλα 104, 1. 
τῆτες 109, 16. 190, 12. 
τητινόν 190, 13. 
τιάρα 251, 17. 
τίλλειν 96, 23. 
τίλφη 95, 16. 153, 21. 
τιμᾶσϑαι 96, S. 
τιμωρητικὰ ὄργανα 39, 11. 
τίτϑη 31, 4. 80, 3. 
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τἰτϑίς 168, 6. 
τοιγαροῦν 935, 2 29. 
τοῖχος 84, 9. 
τόμους 91, 6. 
τονϑορύξετε 911, 6. 
τόνος 41, 11. 11i, 19. 
τοξάρια 956, 16. 
sig τοσοῦτον 45, 16. 2 τ. 91, 
20. 133, 29. 223, 9 

τοῦρνα. τῆς νῦν Biddin τούρ- 
νης 284, 15 ann. 

τραγῳδία 57, 29. 215, 26. 
τραγῳδιοποιοί 215, 24. 
τραγῳδοί 15, 20. 
τράμιν 191, 17. 192, 12. 
τρανῇ γλώσσῃ 68, 6. 
τράπεξαι 980, 21. 25. 29. δικα- 
στική 134, 11. Σικελική 260,11. 

τραπεξιτικός 139, 21. 
τριάς 123, 19: 

σὺν τριβακῷ 89, 29. 
τριβάς 205, 5. 277, 12. 
τρίβωνες 166, 3. 
τρίγλα 980, 21. 
τριγωνίστρια 198, 18. 
τρίγωνον 123, 6 sq. 
τρίμμα 119, 3. 196, 21. 
τριμοιρίτην 83, 5. e. 
τριχωτός 9, 9. 
τριώβολον 145, 2. 8. 
τροπικῶς 110, 23. 

τροποῦν. τετρόπωται 41. 90. 
τροπωτήρ 41, 20. 21. 
τρυγᾶν. τετρυγημένοι 44, 30. 
τρυφαλίδας 3 9 2. 
τρυφὴ ΖΣυβαριτική 200, 11. 
τυμβωρυχία 192, ὅ. 
τυμβωρυχοῦντες 178, 1. 
τύμπανον 44, 22. 80, 39. 198,18. 
τύπος 51, 26. 128, 16. 223, 1. 

τυραννικύς 59, 9. 
τύραννος 45, 21. 52, 12 sq. 
τυφοῦν. "P uci 109, 6. 
τύφω 114 315, 15. 
τῦφος 114, 4. 913, 14. 
τυφών 215, tb. 
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τύχης ἔργα 127, 15. 
81, 17. 

τῷ 50, 31. 
τωϑάζειν 187, T 

τὰ τῆς T 

άκινϑος 91, 9. 213, 12. 
ὑαλοψός 197, 22. 
ὕβρις 114, 15. 
ὑγίαινε 234, 14. 
ὑγρόν 13 1889. 157,17. 231, 22. 
ὑγρότης 18, 13 sq. 281, 26. 
ὕδωρ 13,18. ϑεῖα 216,24. δὲ- 
καστικόν 132,15. 135,19. καϑ' 
V. γράφειν ὅ0, 1854. 9$. βα- 
τράχῳ 132, 9. 

ὕϑλοι 222, 9. 
ὅλη 101, 17. 102, 1. 157, 17. 21. 
158, 6 sq. 203, 24. 

ὁἡλικὸν αἴτιον 217, 28. 
ὑπάγεσϑαι 38, 14. 45, 17. 
ὑπαινίττεσϑαι 2918, 23. 
ὑπαναχωρεῖν 48, 5. 
ὑπανείς 106, 25. 
ὑπαπιών 104, ES 
ἐξ ὑπαρχῆς 52, 6. 138, 10. 
ὑπεισέρχεσϑαι 59, 3. 
ὑπεκστήσομαι 116, 29. 
ὑπενδιδόναι 231, 2. 
ὑπερανεστηκώς 81, 21. 
ὑπερασπίξω 135, ὃ. 
ὑπερβατόν 218, 4. 
ἐς ὑπερβολήν 213, 14. 115, 21. 
ὑπερεκτίνειν 968. 26. 
ὑπερέχειν 66, 5. 111, 7. 
ὑπερήμερος 138, 1. 324, 5. 
ὑπερήφανος 12,23. 102,12. 109, 
6 cet. 

ὑπέρϑεσις 239, 20. 
ὑπερϑετικόν 38, T. 
ὑπερμαξᾷς 249, 12. 
ὑπερμάχει 134, 9s. 
ὑπερνεῖν 88. .᾽ 
ὑπερπεπαικότα 292, 8. 
ὑπνωτικός 23, 16. 
ὑποβεβρεγμένος S9, 28. 109,3. 
ὑπόδειγμα 80, 12. 82, 3. 10 
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ὑποδηλοῦν 110, 11. 
ὑποδραματουργεῖν 58, 6. 
ὑπόϑεσις 6, 1. 29, 15. 88, 10. 
ὑποικουροῦν 214, M. 
ὑποκείμενον 198, "94. 
Tia bin ὑποκέλευσμα 50, 
6. 8. 

ὑποκνίξεσϑαι 59, 4. ὑποκεκνισ- 
μένος 28, 9. 

ὑποκορίξεσϑαι 46, 1. 
ὑποκορίσματα 46, 4. 
ὑποκχορισμός 84, 24. 275, 16. 19. 
ὑποκοριστικόν 4b, 29. 
ὑποκρέκειν 285, 9. 
ὑπολαμβάνοντες 21, 1. 
ὑπόλημις 16,5. 197,12. 140,25. 
ὑπόνοια 27,921. 198, 4. 250, 8. 
ὑπόμορον 109, 5. 
ὑπομόχϑηρον «9, 9. 
ὑποξενίζοντας 99, 13. 
ὑπόσαϑρος 121, 11. 
ὑποτακτικός 926, 18. 139, 18. 
ὑπότανρος 191, 18. 192, 12. 
ὑπότριμμα 119, 4. 197, 1. 
ὑποτύφειν 5, 21. 215, 14. 
ὑποχαλᾶν͵ 106, 25. 
$e Βοιωτία τὸ, 2 

ὑσγινοβαφῆ, ὕσγινον 91, 9. 
ὕσπληξ 26, 9. 43, 29. 112,23. 
ὑψαγόραι 100, 9 22. 
ὑφιβρεμέταις 102, 12. 

φάκελος 16, 25. 
φακῆ, qo«xós 99, 26. 105, 21. 
φαλλός 20, 21. 187, 22. πήλι- 
νοι 212, ἴ ann. 

φαντασία 197, 98 sq. 128, 14. 
148, 91. 

φαρμαχᾶν 199, 9. 
φαρμακεύς 214, 18. 
φάσεις ψευδεῖς 148, 4. 
φασκίαι 35, 20. 
φασματολογῆσαι 98, 24. 
φασματώδης 98, 11. 
φείδομαι 6, 2. 
φϑάνων 86,18. 151, 10. οὐκ 
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ἂν φϑάνοις 131, 13. 2293, 10. 
281, 7. 

g9ícis, φϑόη 167, 29. 
φϑονεῖν 11, 15. 
φϑονερός 18, 98. 81, 29. 82, 5. 
141, 16. 

φϑόνησις 141, 16. 
φϑόνος 141, 15. 239, 18. 
φιάλη 166, 29. 30. 
φιαλίδες 197, 90. 
φιλάλληλος 218, T. 
φίλαυτος 2,1. φιλαύτως 223,17. 
φίλη 2'15, 12. 
φιλιοῦσϑιαι 2, 22. 
φιλόξωος 4T, 4. 
φιλοϑέως 228, 17. 
φιλόκαινον 108, 5. 
φιλοκαλεῖν 269, 28. 
φιλοκαλία 254, 11. 284, 11. 
φιλοκάλιον 209, 28. 
φιλοκρινούντων 214, 4. 
φιλολογία 245, 14. 
φιλοπονία τῆς ἀμπέλου 3214, T. 
φιλοσοφία 155, 19. 157, 22 sq. 
cet. 

φιλοσυνθεσία 142, 15. 
φιλοτησία 90. 21. 166, 29. 
φιλοφρόνημα 314, 6. 
φλοιός 228, 28. 240, 8. 
φλυαρεῖν 11, 1. 
φλυαρία 11,18. 180, 15. 219, 
16 cet. 

φλύειν 166, 25. 
φοινικίς 289, 19. 
φοῖνιξ 242, 25. 
φορεῖον 30, 20. 
φορμός 240, 8. 
φορολογία 938, 16. 285, 6 ann. 
φραγέλλιον 20, 12. . 

φρενήρης (?)11, 7. 
φρικώδης 24, 5. 69, 9. 
φροιμίου 927, 25. 
φρονηματίας 286, 5. 
φρονίμευσις 141, 14. 
φρόντισμα 178, 25. 
φῦσα 2713, 10. 
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φύσις 12, 14. 14, 10. 82, 1. 205, 
138sq. φύσιν πρὸς φύσιν (i. q. 
& o9 oc £v ἄρϑροις) 202, 29. 

φωνητιχός 248, 10. 
φωράσαντες 4, '9. 10. 
φωσώνια 191, S. 

χαῖρε 234, 13. 
χαλεπῶς 87. 99. 
χαλίντξια 210, 8. 
χαλκεύς, χαλκουργός 6, 17. 
χαμαὶ ἐρχομένων 100, 21. 
χαμαιπετεῖς ἐλαίας 900, 4. 
χαμαιτυπεῖον 104, 14. 562, 4. 
χαριεῖσϑαι 6, 18. 
χάριεν 66, 29. 
χιαριεν τίζεσϑαι 135, τ 
χάριν εἴσομαι 99, 15. 
χαρίσματα 310, 20. 
χαριστήρια 210, 22. 
χαροπότης 148, 22. 
χείρ 132, 13. 
χέω 210, 16. 
χηνίσκος 82, 29. 
χϑεσινός 80. Ἔς 49, 2, 

χιτωνίσχον͵ 206, 14. 
χλαμύς 206, 14. 557, 11. 261,12. 
χλευάξειν 188, 11. 
χλευαστικὸν ποίημα 96, 24. cf. 
146, 29. 

χλεύη 201, 30. 218, 5. 219, 10. 
χοαί 42, 12. 
χοίρεια po DU Tt. 
χοιρίσκος, χοιρόκωλος 279,17. 
χονδρός 24. 18. 

χορδὴ 200, 10. 231, 13. — 271, 
19. 285, 3. 

χορτάξεσϑαν 9, 24. 
χρᾷ 40, Pm 356, 10. 
χρεμαράμενος θα 16. 
χρῆμα 102, 22. 
ἐρημιεεϊξεὶϊν, 107, 14. 230, 3. 6. 
χρῆσϑαι 39, 19. 
χρήσιμον 13, 17..169, 24 cet. 
χρῆσις δοκχίμη τῶν Ἑλλήνων 38, 

19. ἑλληνίξουσα 210,17. ἡἧμε- 
τέρα 40, 8. κοινή 150, 1. 

χρηστῷ 8ὅ, 16. 
χρονογραφοῦντες 116, 18. 
χρυσόμαλλον δέρος 85, 271 sq. 
χρυσοτέκτονα, ἀρυσοχόον 198,4. 
χρυσόχειρες 112, 27. 
qvóciog 89, 22. λαλιά 236, 1. 
χύμα 151, 13. 
χυμούς 51, 1. 
χύνω 210, 17. 

ψαλτήριον 186, 10. 
τὰ ψευδῇ στέρησις τῶν ἀληϑῶν 
129, 28. 

ψευδόσοφος 119, 12. 
ψῆφοι 134, 18sq. 147, 24sq. 238, 
22 sq. 

φίαϑος 242, T1. 
ψφψολόεις 241, 2 D. 
φοφεῖν 40, 20. 
ψόφοι 285, S. 
φύττα 193, 23. 233. 17. 
ψυχή 48, 8. 51, 20. 22sq. 19, 4. 
80,8. 123, 1. 124, 3. 127,20 sq. 
141, 6 sq. 217, 10 cet. 

ψυχικὸν πνεῦμα 62, 20. 
ψῦχος 140, 21. 
ψυχοβαφές 196, 4. 
ψυχρολογία 179. Σ 90:32. 
ψυχρόν 19, 16 sq. 231, 23 sq. 
ψυχρότης 13, 18 4 
ψωμός 218, 

o τάν 91, 18. 19. 
φδή 50, 7. 214, 27. 915, 1. 
ὠκύπτερα 100, 7. 
ὠλέναι 100, 9. 
ὥνια 149, 1. 
φοπωλήτρια 192. 14 ann. 
xc9^ ὥραν 44, 20. μὴ ὥραισι 
188, ὃ. 211, '8. 281, 24. 

ὡραῖον passim. ἄγαν 168, 11. 
πάνυ 6,3. ἱστορία ὦ. 248, T: 

ὡρολόγιον 192, 25. 193, 2. 
ὠστίξεσϑαι 198, 6. 
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Convicia Luciano facta. 

ἄϑεος 163, 10. 185, 18. 
ἀλαξών 2106, 6. 
ἀλιτήριος 11, 5. 163,13. 226,20. 
ἄνϑρωπε 26, 8. 206, 1. 
βδελυρώτατος 244, 14. 
βωμολόχος 11,1. 21, 11. 23, 13. 
41, 91. 108, 25. 120, 22. 119, 
6. 187, 29. 232, 21. 236, 12. 

γελωτοποιός 232, 20. cf.215, 27. 
γόης 19, 19. 21, 19. 23, 13. 68, 
9. 120,25. 179,6. 182,9. 185,7. 

δαιμόνων φίλοι 34, 94. 
διαβολεύς 221, 4. 20. 
δυσσεβής 78, 21. 2940, 21. 
ἐλεεινὸς ἄνϑρωπος 911, 24. 
ἐμπαϑέστατος 106, 1. 
ἐπάρατος 206, 28. 
ἐπίτριπτος 101, 21. ἐπιτριπτό- 
τατος 220, 13. 

κακοδαίμων 139, 99. 900, 20. 
κακὴ κεφαλή 11, 8. 
κατάρατος 18,99. 198, 18. 159, 
25. 160, 13. 205, 14. 221, 3. 
222, 3. 291, 98. 

κενολόγος 24, 99. 
ματαιολόγος 929, 3. 
μάταιος 15, 21. 134, 99. 156, 4. 
174, 4. ματαιότατος 218, 22. 

μεμψίμοιρος 236, 14. 
μιαρός 184, 17. 203,2. 206, 23. 
216, 5. 8. 228, 80. μ. κεφαλή 
218,12. p. ὀνοματοϑέτης222.21. 

μιαρολόγος 205, 7. 
ὄλεϑρος 232, 20. 247, 17. 
ὀλέϑριος 173, 7. 210, 8. 
ὀνοματοϑέτης μιαρός 292, 17. 
παιγνιήμων 24, 19. 195, 19. 
παιδοφϑόρος 34, 26. 
παμβέβηλος 126, 13. 
πλαστογράφος 120, 25. 
σκώπτης 221, 4. 19. 
ταλαίπωρος 228, 25. 
ταλάντατος 221. 5. 
τερατολόγος 19, 19. 217, 5. 
τρισάϑλιος 126, 19. 
φιλαίτιος 236, 14. 
χοιρώδης 80, 6. 
ψωμοκόλαξ 108, 25. 

mie Ὁ -- 

Corrigenda. 

12, 11: dele annotationem. 

56, 5. 6 ann.: l. fr. adesp. 169. 

142, 20: 1. σχολήν. 

175, 15. 16: 1. ς.ἅμαλϑ jewev. 
scholion p. 193, 25 — 194, 25 ponendum videtur post sch. 

p. 194, 26 — 195, 14. 
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